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   כוננויות בשירות המדינה

 תקציר
המחייב את העובד , כוננות כפי שהיא מופעלת כיו  בשירות המדינה היא מצב תפקודי

כדי לתת מענה מיידי לבעיות או למטלות )  כונ  להל  (שהועמד בו להיות זמי  ומוכ  
לפי צורכי , כל זאת; שמתעוררות לאחר שעות העבודה הרגילות במשרדי הממשלה

 ).  תוספת כוננות להל  (ותמורת תשלו  בגי  היותו כונ  המשרד 
ההחלטה להעמיד עובד או קבוצה מסוימת של עובדי  במצב של כוננות היא פעמי  

תחומי  אלה . כורח המציאות בענפי עבודה ובתחומי פעולה שאינ  סובלי  דיחוי
, דר כוננותועמ  הכוננות כצור  עשויי  להיות קשורי  לגודל הסיכו  והנזק שבהיע

פגיעה ; פגיעה בתהליכי  של מחקר ופיתוח; פגיעה ברכוש; פגיעה בחיי אד : כגו 
וטיפול ; פגיעה בתחזוקה נאותה של מתקני  ותשתיות; בשירותי  ומוצרי  חיוניי 

  . בתקלות דחופות שעיכוב בטיפול בה  יגרו  נזק
 פעולות הביקורת

וג משרד מבקר המדינה את בהסתמ  על ההסדרי  הנורמטיביי  הקיימי  סיו
  להל  (ההסדרי  הקבועי  בחוקי  ובתקנות שוני  .  1:   הכוננויות לקבוצות הבאות

 כוננות  להל  (ההסדר הקבוע בהסכ  שכר קיבוצי .  2;   )כוננות סטטוטורית
פי ל.  4;   ) כוננות ייעודית להל  (הנחיות והוראות נציב שירות המדינה .  3;   )הסכמית
 האחראיקביעת

1
 ).  כוננות מינהלית להל  (ובאישור נציבות שירות המדינה , 

 עולה כי תקציב הכוננות המעודכ  למשרדי הממשלה 2006מנתוני השכר לשנת 
לפי . ח" מיליו  ש841.4ח וההוצאה בפועל על " מיליו  ש787.6ויחידות הסמ  עמד על 

 .ח" מיליו  ש790 מד על כ ע2007נתוני משרד האוצר תקציב הכוננות המעודכ  לשנת 
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על הכוננויות 2007ספטמבר  בחודשי  מרס
, הוראות(הבסיס הנורמטיבי ) א: (בעיקר נבדקו ההיבטי  הבאי . בשירות המדינה

שעליו נשעני  משרדי ממשלה בבוא  לקבוע את הצור  בכוננות ) 'כללי  וכד
בהוראות ובכללי  בעניי  סדרי , לה בחוקי עמידת משרדי הממש) ב(; ולהפעילה

הביקורת . בקרה ופיקוח על ביצוע כוננויות וסדרי תשלו  בגינ , דיווח, רישו , תכנו 
שבה  נדרשת הכוננות בשל , הקיפה מדג  של משרדי ממשלה ויחידות סמ 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר : משימותיה  ובשל תנאי עבודת  הייחודיי 
משרד   להל  (המינהל למחקר חקלאי והשירותי  הוטרינריי  , שלווביחידות הסמ  

שירות עיבודי  ממוכני  ; משרד הרווחה; המשרד להגנת הסביבה; )החקלאות

__________________ 
ל סג  מנה, מנהל יחידת סמ , סג  מנהל כללי למינהל ולמשאבי אנוש"ר האחראי הוא "על פי התקשי  1

בעל תפקיד אחר שהמנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת ; יחידת סמ  למינהל ולמשאבי אנוש
 ).  האחראי להל  " ('אחראי'הסמ  מינה אותו להיות 
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; ) " הנציבות או נש להל  (נציבות שירות המדינה ; )מ" שע להל  (ברשות המסי  

בתי חולי  ממשלתיי  ושל שירותי בריאות כללית
2

שו באגפי בדיקות השלמה נע. 
החשב הכללי , ) הממונה על השכר להל  (הממונה על השכר והסכמי עבודה 

  .והתקציבי  שבמשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

 סדרי הפעלה של כוננויות מינהליות
ת י ל ו ע פ ת ה  ר ד ג ה ר  ד ע י על א- השימוש הרב שנעשה בתקנו  שירות  :ה

אי  בו , "כוננות"נח ובשגרת העבודה בשירות המדינה במו) ר" התקשי להל  (המדינה 
ר תיחו  "אי  בהוראות התקשי. הגדרה מפורשת ותפעולית של מונח זה אלא במשתמע

וייחודו לסוגי בעיות או מטלות המתעוררות לאחר , ככלי ניהולי, של השימוש בכוננות
 שעות  כגו  , לעומת השימוש בכלי  ניהוליי  אחרי , שעות העבודה הרגילות

השוני בי  הכוננות ותוספת השכר בגינה לבי  הכלי  . ורנויותקריאות פתע ות, נוספות
האחרי  הוא שהכוננות מהווה תוספת שכר ללא תלות א  הייתה קריאה של העובד 

ואילו הכלי  האחרי  והשכר בגינ  מותני  באירועי  שאירעו ובהשקעת , או לא
 . עבודה בפועל

ביניה  , ח לפרשנויות שונותקיי  פת, כאמור, בהיעדר הגדרות תפעוליות של כוננות
כמענה למשימה שיש , של הצור  להעמיד עובד פלוני בכוננות, מרחיבות או מצמצמות

בכלל זה נמצאו מקרי  שלצור  פעילויות שיש ; לבצעה לאחר שעות העבודה הרגילות
הופעלה כוננות כאשר מנגד המענה המינהלי , לבצע  אחרי שעות העבודה הרגילות

 . להיות העסקת עובד במסגרת שעות נוספות או קריאות פתעהסביר לה  עשוי 
מהבדיקה שער  משרד מבקר המדינה עלה שנעשה לעתי  שימוש לא ראוי בכוננות 

   משימות צפויות ושגרתיות במהות   לצור  השלמת משימות מינהליות מסוימות 
 כשדר  המל  לביצוע  א- א  ה  דחופות הייתה, לאחר שעות העבודה הרגילות

 .באמצעות שעות נוספות לפי משימה
 פנה מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה לאחראי 2003בדצמבר : כ  לדוגמה

היא למעשה "בנימוק ש, בבקשה לצר- למקבלי תוספת הכוננות עובדת מסוימת
וכ  פעילה בועדות הארציות והמקומיות בשעות לא ... מרכזת ממונה על ענ- התכנו 

 .הנציבות אישרה את הבקשה; " הערב המאוחרותשגרתיות כולל בשעות
 בהנמקת הצור  בכוננויות של עובדת מסוימת שממלאה תפקיד סג   דוגמה נוספת 

 הממונה על 2006ציינה במאי , בחשבות המינהל למחקר חקלאי) משכורת(ממונה 
קיבלה בנוס- לעבודתה במחלקת [...]  העובדת 1.1.06 ב"כי , מחלקת המשכורת

כתוצאה מכ  עלתה תעסוקתה בהיק- משמעותי , [...]ק מעבודתה של משכורת חל
מאיד  הינה מבצעת עבודתה . לא התנתה תוספת עבודתה בכל תנאי] העובדת. [ביותר
למעשה אחראית על החוקרי  ] העובדת. [ חודשי  בדייקנות ובהצלחה רבה10מזה 

י  היוצאי  ובגלל המספר הרב של חוקר, ל ולשבתו "היוצאי  להשתלמויות בחו
להשתלמויות נאלצת להישאר בעבודה מעבר לשעות הנוספות המאושרות לה על מנת 

__________________ 
סוגיות בסדרי מינהל של "בפרק ,  ראו בדוח שנתי זה לעניי  הפעלת כוננויות בבתי חולי! ממשלתיי!   2

 .371' ע, "בתי חולי!
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ולא פע  החוקרי  מאלצי  אותה לעזור לה  אחרי שעות , לסיי  את העבודה
 .הנציבות אישרה את הבקשה לתוספת הכוננות". העבודה

וא- חוסר עלול ליצור חוסר עקביות , כאמור, היעדר הגדרות תפעוליות של כוננות
שוויוניות באופ  קבלת החלטות של האחראי  בנוגע להעמדת עובדי  במצבי  של 

לאופ  שבו נעשה שימוש במת  הכוננות והתשלו  בגינה עלולה להיות ג  . כוננות
 . השלכה רוחבית על מערכת השכר במשרד

ת ו נ נ ו כ ה י   י נ ע ב ת  ע ד ל  ו ק י ש ת  י י נ ב ה ו ה  ק מ נ ה ה ת  ב ו על פי  :ח
 חייבת להיות   ככל החלטה מינהלית  עת הצור  בכוננות קבי, סדרי מינהל תקי 

לבקרה , אחוד ונתו  לבדיקה, שהוא שקו-, מנומקת ומוסדרת בהלי  מינהלי ראוי
ולפיקוח
3

יישומו של תהלי  מעי  זה בהקשר של החלטות בדבר אישור תוספת כוננות . 
אמות מידה קביעת . 1: ובה , לעובדי המדינה מחייב נקיטת כמה פעולות חיוניות

הא  מדובר במענה לבעיות הכרוכות : לדוגמה; ייחודיות לבחינת הצור  בכוננות
הא  האירוע ; פגיעה בתהליכי עבודה וכדומה, נזק לרכוש, במניעת סיכו  בחיי אד 
 הא  יש להפעיל כוננות או שנית   שקילת חלופות . 2; ועוד, הוא אירוע שכיח או לאו

 הבניית שיקול הדעת  פעולות אלה ייקראו להל  . פיותלתת מענה לאירוע בדרכי  חלו
לתת דגש מיוחד להבניית שיקול הדעת ככל , אפוא, מ  הראוי. בעניי  הכוננות

שהקביעה להעמיד עובד מסוי  בכוננות מתייחסת לתפקיד שבדר  כלל אי  בו קשר 
 . כפי שצוינו לעיל, מהותי ישיר לתהליכי  ולמצבי חירו  תפקודי

אול  , ר מציינות את חובת האחראי לנמק את הצור  בכוננות"ות התקשיאמנ  הורא
אמות מידה ייחודיות לקביעת הצור  בכוננות ובכלל זה , ה  אינ  מפרטות כאמור לעיל

ה  ג  אינ  מחייבות לבחו  ; לא מחייבות לבחו  את הצור  מול חלופות אחרות
 על קיו  הלי  של הסקת ואינ  מורות, תקופתית את הצור  בהמש  הפעלת הכוננות
יצוי  בהקשר זה כי עיו  בפניותיה  . מסקנות והפקת לקחי  מהפעלת הכוננויות

בעניי  העמדת , 2007 2004שנבדקו בשני  , לנציבות של האחראי  במשרדי הממשלה
עובדי  מסוימי  בכוננות העלה כי לרוב ה  לא קיימו בחינה סדורה של הצור  

 .צור  מול חלופות אחרותבכוננות ובכלל זה בחינת ה
מ  ו ס ר פ ו ת  ו י ו נ נ ו כ ו   נ כ ת י  ר ד כי תכנית הכוננויות , ר נקבע"בתקשי :ס

החודשית המאושרת והמפרטת את שמות הכונני  וסדר יומ  תפורס  בלוח המודעות 
אול  . ביחידה ותובא לידיעת כל העובדי  העשויי  להזדקק במהל  עבודת  לכונ 

לתה כי במרבית היחידות במשרדי הממשלה בדיקה שער  משרד מבקר המדינה הע
 . ר"שנבדקו לא מתפרסמת תכנית כוננות על גבי לוח מודעות כפי שמחייב התקשי

ו ר ק ש י   ע ו ר י א ל  ע ו ת  ו י ו נ נ ו כ ת  ל ע פ ה ל  ע ח  ו ו י ד י  ר ד ר " התקשי:ס
, בכל יחידה בה קיימי  כונני  ינוהל ספר כונני  בו ירשו  כל כונ  מדי יו "קובע ש

 ".אירועי  שאירעו בעת היותו כונ את ה, בתו  הכוננות
האחראי  במשרדי הממשלה שנבדקו לא פעלו להטמעתה של הוראה זו , אול 

ביחידות אלו אי  מנהלי  יומני ; ביחידות שבה  הועמדו עובדיה  במצב של כוננות
כנדרש בהוראות , כוננות והכונני  אינ  מדווחי  על האירועי  שאירעו בעת הכוננות

 .ר"התקשי
__________________ 

, "עבודת המטה במשרדי הממשלה"בפרק ) È˙ ˘ ÁÂ„53· ' ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2003  ראו בעניי  זה  3
 . 5' עמ
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ו ק י תב ו נ נ ו כ ה ע  ו צ י ב ל  ע ת  על האחראי לערו  ביקורת ", ר"על פי התקשי :ר

על ידי התקשרות טלפונית לכונני  או על ידי כל , לעיתי  מזומנות על ביצוע הכוננויות
האחראי  במשרדי הממשלה שנבדקו לא נהגו לערו  , אול ". דר  אחרת שיראה לו

 .ר"אות התקשיביקורת על סדרי ביצוע כוננויות ביחידותיה  לפי הור
פיקוח ובקרה פוגע ביכולת להבטיח , ר בדבר תכנו "מילוי הוראות התקשי אי

שהכוננות תתבצע בשעת הצור  הלכה למעשה וכי יעשה בה שימוש רק במקרי  
 . שבה  קיי  צור  ממשי ומהותי בכ 

ר כ ש ת  פ ס ו ת כ ת  ש שמ מ ה ת  ו נ נ ו נמצא כי לעתי  משתמשות ההנהלות  :כ
ר הציבורי בתשלו  תוספת כוננות לעובדיה  כאמצעי של משרדי  ומוסדות במגז

לצור  מת  , בשגרת עבודת  ובמצבי  של סכסוכי עבודה" שקט תעשייתי"להשגת 
 . תוספות שכר גרידא

הועלו מקרי  שבה  הממונה על השכר ואג- התקציבי  במשרד האוצר נענה 
, בקר המדינהלדעת משרד מ.  במטרה לפתור סכסוכי עבודה לדרישות ועדי העובדי  

בהיעדר הגדרה תפעולית של המונח כוננות ובהיעדר כללי  וקווי  המנחי  בעניי  
ובהיעדר בקרה ראויה על אישור ועל הפעלה , כאמור לעיל, הנמקה של הצור  בכוננות

עלול אישור הכוננות אגב פתרו  סכסוכי עבודה להפו  לתוספת שכר בלי , של כוננויות
ולהוות הוצאה לא ראויה מהקופה הציבורית תו  פגיעה , דשניתנת תמורה מטע  העוב

 . בסדרי מינהל תקי 
ת ו נ נ ו כ ת  פ ס ו ת ו   ל ש ת ל  ע ה  ר ק ב ו ח  ו ו י ד י  ר ד  משרד מבקר :ס

כי עובדי  אחדי  , כ  בבדיקה אקראית נמצא. המדינה העלה ליקויי  בסדרי הבקרה
ת עבודה במשרד החקלאות ובמשרד הרווחה דיווחו על ביצוע כוננות בעת שעבדו שעו

, על א- שהייתה חפיפה בי  שעות העבודה הנוספות לבי  שעות הכוננות. נוספות
 ג  עבור שעות נוספות וג  עבור  שילמו המשרדי  לאות  עובדי  תשלו  כפול 

 . כוננות
ר קיבלו עובדי  אחדי  במשרדי  שנבדקו ג  תוספת כוננות "בניגוד להוראות התקשי

: לדוגמה.  מער  שעת עבודה70% 400%גובה של וג  תשלו  עבור קריאות פתע ב
מ מקבלי  תשלו  ה  עבור כוננויות וה  עבור קריאות פתע כאשר "עובדי  רבי  בשע

התשלומי  עבור קריאות הפתע נעשו בחודשי  שבה  היו העובדי  כונני  בחלק 
 .מהחודש

ופשות עובדי  אחדי  במשרד החקלאות ובמשרד הרווחה דיווחו על ביצוע כוננות בח
ומחלקות המשכורת במשרדי  אלה אישרו את התשלומי  , מנוחה ובחופשות מחלה

  . על פי הדיווחי  האמורי 
 כוננות ייעודית וכוננויות סטטוטוריות, כוננות הסכמית

מבדיקת סדרי התכנו  והדיווח על הכוננויות ההסכמיות והייעודיות במשרדי  שנכללו 
ג  לגביה  לא נהגו מנהלי היחידות ,  המינהליותבביקורת נמצא כי בדומה לכוננויות

ר המנחה על ניהול יומ  "לערו  תכנית כוננויות ולא הקפידו על אכיפת הוראת התקשי
 . כוננות

י  ל ו ח י  ת ב ב י   א פ ו ר ל  ש ת  ו י מ כ ס ה ת  ו י ו נ נ ו הבדיקה העלתה כי  :כ
במחלקות ובחדרי המיו  של בתי החולי  אי  רושמי  את שמות הרופאי  הכונני  
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המתייצבי  בבית החולי  במהל  הכוננות בעקבות פנייה מהרופא ) וננות מתוכננתבכ(
 . התור  או מגור  אחר בבית החולי  ואת זמ  בוא 

כי הרופא הכונ  לא יעסוק בזמ  הכוננות ,  נקבע2003בחוזר מינהל הרפואה מינואר 
 בהוראות ג .  בכל עבודה שאיננה קשורה לעבודתו במוסד שבו הוא מבצע את הכוננות

לא יינת  היתר לפרקטיקה פרטית במסגרת שעות העבודה "כי , ר נקבע"התקשי
". לרבות בזמ  כוננויות מתוכננות ותורנויות... הנהוגות במקו  עבודתו של העובד

בבדיקה אקראית נמצא כי רופאי  אחדי  המועסקי  בבתי החולי  שבה  , אול 
עסקו בפרקטיקה ,  בריאות כלליתה  ממשלתיי  וה  של שירותי, נערכה הביקורת

בעת שהיו בכוננות , כגו  מת  שירות למבוטחי קופות חולי , פרטית או בעבודה פרטית
, ובה  מנהלי מחלקות, יצוי  כי ע  רופאי  אלה נמני  רופאי  בכירי . בבתי החולי 

 . יחידות או מכוני 
קשורה לעבודתו הדעת נותנת שכאשר רופא כונ  עוסק בעת כוננות בעבודה שאינה 

ומצד ;  מצד אחד לא תמיד יש ביכולתו להיענות לקריאה מבית החולי  בבית החולי  
אי  ביכולתו לספק שירות למבוטחי , א  הוא נענה לקריאה מבית החולי , אחר

 .  הקופות שהוזמנו אליו
י   ת ו ר י ש ב י   ר י כ ב ה ל  ש ת  ו י ו נ נ ו כ ה  - ק י ה ת  ל ד ג ה י  ר ד ס

י  י ר נ י ר ט ו ו  2002בפברואר ; יימות כוננויות הסכמיותבשירות הווטרינרי ק :ה
 כוננויות 43.5 עד  החליט הממונה על השכר דאז לאשר הגדלה של מכסת הכוננויות 

כי לנוכח העובדה , משרד מבקר המדינה מעיר. לחודש למנהל השירותי  הווטרינריי 
החלטתו של הממונה על השכר דאז , 31 או 30שמספר הימי  ברוב החודשי  הוא 

 28.3ג  החלטתו לאשר מכסת כוננויות בהיק- של ; עומדת במבחני הסבירותאינה 
כוננויות חודשיות לסג  מנהל השירותי  הווטרינריי  ולמנהל המכו  הווטרינרי 

מאחר שבנוס- לכוננויות , וזאת. חורגת לדעת משרד מבקר המדינה ממתח  הסבירות
 . רנויות וג  ביקורי שבתהאמורות מבצעי  במהל  החודש בעלי תפקידי  אלה ג  תו

ה ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ ב י   נ כ ו ס מ י   ר מ ו ח י  נ נ ו משרד מבקר  :כ
ייעודיות , כי בשונה מהממצאי  בדבר סדרי הפעלת כוננויות מינהליות, המדינה מציי 

נמצא כי תכנו  כוננויות חומרי  מסוכני  והדיווח על , והסכמיות כפי שצוי  לעיל
, תחו  החומרי  המסוכני  הוא רווי סיכוני . ר"ביצוע  נעשי  על פי הוראות התקשי

בבדיקה הועלה חשש שהיעדרות , אול . ולכ  יש צור  בכוננות כל ימות החודש
ועל , ממושכת של אחד הכונני  עלולה לגרו  לכ  שבחלק מימי החודש יחסר כונ 

  . המשרד להגנת הסביבה והנציבות לתת את דעת  על כ 
 סיכו  והמלצות

רד ממשלתי אשר מפעיל מער  כוננויות יגדיר נהלי  מפורטי  ראוי שכל מש
בכלל זה . התואמי  את משימותיו ואת סביבתו הארגונית, וייחודיי  בעניי  כוננויות

את הצור  בהמש  , לאחר שהפעילו כוננות, על משרדי הממשלה לבחו  תקופתית
הלכה למעשה כמו ג  לתחקר אירועי  שבה  הופעלה הכוננות , קיומה של הכוננות

 .והכל תחת הבקרות הנדרשות, ולהפיק לקחי  מהפעלה זו
לאור ההיק- הכספי הניכר של עלות הכוננויות ולאור הממצאי  בדבר אופ  השימוש 

, מ  הראוי לצמצ  את השימוש בכוננויות א  ורק למקרי  ההכרחיי , בכוננויות
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 למנוע מצבי  הדבר נדרש על מנת. לאחר שנבח  השימוש בכל החלופות האחרות

   .שבה  משתמשי  בתשלו  עבור כוננויות כהטבת שכר בלתי ראויה
♦  

 מבוא
המחייב את העובד , כוננות כפי שהיא מופעלת כיו  בשירות המדינה היא מצב תפקודי .1

כדי לתת מענה מיידי לבעיות או למטלות המתעוררות )  כונ  להל  (שהועמד בו להיות זמי  ומוכ  
לפי צורכי המשרד ותמורת תשלו  בגי  , כל זאת; ודה הרגילות במשרדי הממשלהלאחר שעות העב

 ).  תוספת כוננות להל  (היותו כונ  
ההחלטה להעמיד עובד או קבוצה מסוימת של עובדי  במצב של כוננות היא פעמי  כורח  .2

נות כצור  תחומי  אלה ועמ  הכונ. המציאות בענפי עבודה ובתחומי פעולה שאינ  סובלי  דיחוי
, פגיעה ברכוש, פגיעה בחיי אד : עשויי  להיות קשורי  לגודל הסיכו  והנזק שבהיעדר כוננות כגו 

פגיעה בתחזוקה נאותה של , פגיעה בשירותי  ומוצרי  חיוניי , פגיעה בתהליכי  של מחקר ופיתוח
 .וטיפול בתקלות דחופות שעיכוב בטיפול בה  אינו סובל דיחוי, מתקני  ותשתיות

בהסתמ  על ההסדרי  הנורמטיביי  הקיימי  סיווג משרד מבקר המדינה את הכוננויות לקבוצות 
ההסדר )  ב(;   ) כוננות סטטוטורית להל  (הסדרי  הקבועי  בחוקי  ובתקנות שוני  )  א:   (הבאות

ינה הנחיות והוראות נציב שירות המד)  ג(;   ) כוננות הסכמית להל  (הקבוע בהסכ  שכר קיבוצי 
  להל  (ובאישור נציבות שירות המדינה , 4לפי קביעת האחראי)  ד(;   ) כוננות ייעודית להל  (

 ). כוננות מינהלית
מבדיקת נתוני ; לצור  ביצוע כוננויות כוללי  משרדי הממשלה בתקציביה  סעי# מיוחד .3

סמ  עמד על  עולה כי תקציב הכוננות המעודכ  למשרדי הממשלה ויחידות ה2006השכר לשנת 
לפי נתוני משרד האוצר תקציב . ח" מיליו  ש841.4ח וההוצאה בפועל עמדה על " מיליו  ש787.6

 .ח" מיליו  ש790  עמד על כ2007הכוננות המעודכ  לשנת 
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על הכוננויות בשירות 2007ספטמבר  בחודשי  מרס .4

שעליו ) 'כללי  וכד, הוראות(הבסיס הנורמטיבי )  א  (: בעיקר נבדקו ההיבטי  הבאי . המדינה
עמידת משרדי הממשלה )  ב(;   נשעני  משרדי ממשלה בבוא  לקבוע את הצור  בכוננות ולהפעילה

 כוננויות וסדרי בקרה ופיקוח על ביצוע, דיווח, רישו , בהוראות ובכללי  בעניי  סדרי תכנו , בחוקי 
שבה  נדרשת הכוננות בשל , רדי ממשלה ויחידות סמ  אחדי הביקורת הקיפה מש. תשלו  בגינ 

, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וביחידות הסמ  שלו: משימותיה  ובשל תנאי עבודת  הייחודיי 
; המשרד להגנת הסביבה; )משרד החקלאות  להל  ( המינהל למחקר חקלאי והשירותי  הוטרינריי 

 הנציבות  להל  (נציבות שירות המדינה ; ת המסי שירות עיבודי  ממוכני  ברשו; משרד הרווחה
בדיקות השלמה נעשו באגפי . 5בתי חולי  ממשלתיי  ושל שירותי בריאות כללית; ) "או נש

החשב הכללי והתקציבי  שבמשרד , ) הממונה על השכר להל  (הממונה על השכר והסכמי עבודה 
 .האוצר

__________________ 
סג  מנהל , מנהל יחידת סמ , סג  מנהל כללי למינהל ולמשאבי אנוש"ר האחראי הוא "על פי התקשי  4

בעל תפקיד אחר שהמנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת ; יחידת סמ  למינהל ולמשאבי אנוש
 ). האחראי להל  " ('אחראי' מינה אותו להיות הסמ 

סוגיות בסדרי מינהל של בתי "בפרק ,  ראו בדוח זה לעניי  הפעלת כוננויות בבתי חולי  ממשלתיי    5
 ".חולי 
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 הכוננות המינהלית
במסגרת . ביעת האחראי במשרד ממשלתי ובאישור הנציבותכוננות מינהלית מופעלת לפי ק

הא  ישנה הגדרה : לרבות, הביקורת נבדקו הסוגיות הנוגעות לסדרי הפעלת כוננות מינהלית
סדרי אישור של ; הא  ישנה הבניה של שיקול דעת בעניי  הצור  בכוננות; תפעולית של המונח

והיערכות ; וח והבקרה שהיא מפעילההנציבות בדבר הצור  בכוננות מינהלית וסדרי הפיק
   :להל  פירוט ממצאי הביקורת. המשרדי  שנבדקו לתכנו  ולביצוע כוננויות

 הצור  בהגדרה תפעולית של המונח כוננות 
כאשר קיי  צור  להעמיד סוג עובדי  : "ר קובעות כדלקמ " לתקשי27.5הוראות בסעי#  .1

נציבות שירות המדינה ויפרט סוגי העובדי  והנסיבות יפנה האחראי אל , בכוננות בנסיבות מסוימות
כי צורכי העבודה מחייבי  , בכל מקרה כאשר האחראי סבור... על מנת לקבל את אישורה, האמורי 

". יפנה אל נציבות שירות המדינה לקבל אישור, להעמיד סוג עובדי  או עובד יחיד בכוננות
נציבות מכלול של נתוני  אודות הכוננות בהמשכו של סעי# זה נדרש האחראי להביא בפני ה

תיאור מפורט של עבודות היחידה שבעטיי  יש צור  בהסדר : המבוקשת לצור  מת  האישור כגו 
ותכנית חודשית שעל פיה העובדי  ; הסיבות שבגלל  נדרשי  העובדי  להיות כונני ; של כוננות

 . יהיו בכוננות
· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ Â˘ ÌÈÏÎ Ì ˘È ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Âˆˆ‰ ˙ÂÈ„ÈÈÓ ˙ÂÈÚ·· Â‡ ˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÈÚ·

˙ÂÏÂÚÂ ,Ì‰ ÌÈÏÎ‰ :˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÏËÓÏ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘ Ô˙Ó ; ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜
ÌÈÈ„ÈÈÓÂ ÌÈÙÂÁ„ ,˙Â  ÂÎ· ÌÈ„·ÂÚ ˙ÏÚÙ‰ ÔÎÂ ˙ÂÈ ¯Â˙ . ÔÈ·Ï ˙Â  ÂÎ‰ ˙ÙÒÂ˙ ÔÈ· È Â˘‰

 ‡ÏÏ ‰ÚÂ·˜ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ‰ÂÂ‰Ó ˙Â  ÂÎ‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰˘ ‡Â‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÎ‰ Ì‡ ˙ÂÏ˙
‡Ï Â‡ ‰‡È¯˜ ‰˙ÈÈ‰ , ‰„Â·Ú ˙Ú˜˘‰·Â ÂÚ¯È‡˘ ÌÈÚÂ¯È‡· ÌÈ ˙ÂÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÎ‰ ÂÏÈ‡Â

ÏÚÂÙ·. 
‡ˆÓ  ,È˘˜˙· ‰˘Ú ˘ ·¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ" Á ÂÓ· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰„Â·Ú‰ ˙¯‚˘·Â ¯

"˙Â  ÂÎ" ,‡Ï‡ ‰Ê Á ÂÓ Ï˘ ˙ÈÏÂÚÙ˙Â ˙˘¯ÂÙÓ ‰¯„‚‰ Â· ÔÈ‡  ÔÙÂ‡· Â˙ ÂÂÎ ˙‡ ÔÈ·‰Ï Ô˙È 
ÚÓ˙˘Ó .‚Â„Ï‰Ó ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈ‡"˙Â  ÂÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ÌÂÁÈ˙ ¯ ,ÈÏÂ‰È  ÈÏÎÎ ,

˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯Á‡Ï ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏËÓ Â‡ ˙ÂÈÚ· È‚ÂÒÏ Â„ÂÁÈÈÂ , ˙ÓÂÚÏ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏÂ‰È  ÌÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ , ÔÂ‚Î-˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘  ,˙ÂÈÂ ¯Â˙Â Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ . 

נושא תוספת "כי , מבקר המדינההודיעה הנציבות למשרד , 2007ביולי , במהל  הביקורת .2
הכוננות בשירות המדינה נסמ  על הסדרי  מיושני  שנקבעו לפני שני  רבות בהתייחס למאפייני 

בהתחשב בצור  לעדכ  את ההסדרי  . העבודה ולנסיבות הטכנולוגיות שהיו קיימות בשעתו
וללת של הוראות האמורי  ולהתאימ  לזמננו החליט נציב שירות המדינה למנות צוות לבחינה כ

במטרה לעדכ  ולשנות את הטעו  שינוי , ) צוות הבדיקה להל   (6ר בנושא תשלו  כוננויות"התקשי

__________________ 
 החליט נציב שירות המדינה להקי  צוות לבחינה כוללת של הוראות 17.6.07 ב, על פי המסמכי   6

נדרש צוות הבדיקה להגיש את , על פי כתב מינוי. ת לעובדי המדינהר בנושא תשלו  כוננויו"התקשי
 15.7.07המלצותיו לנציב שירות המדינה עד 
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 7צוות הבדיקה הגיש לנציב שירות המדינה את ממצאיו והמלצותיו. ריות הנוכחיות"בנורמות התקשי

ה ההנהלה את ובו אימצ, 7.10.07   ב"ובעקבות כ  ער  נציב שירות המדינה דיו  בהנהלת נש
 . ר"המלצות צוות הבדיקה וקיבלה החלטות בנושא המחייבות עדכוני תקשי

נציב שירות המדינה הציג "כי ,  דיווחה הנציבות2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  לאמ- ולפיה יש מקו  לבחו  מחדש את נושא תשלו  הכוננויות מול "תפיסה חדשה שעל נש

לדעת נציב . פ  שתקציב הכוננויות כולו יחולק בדר  שונה ושוויונית יותרהאוצר ברמת המקרו באו
שירות המדינה הכוננויות ה  רק מרכיב אחד ממרכיבי שכר נוספי  של עובדי המדינה כמו אחזקת 

 ". שעות נוספות ותוספות אחרות שיש מקו  לבחנ  מחדש במסגרת כוללת מול האוצר, רכב
דיווחה הנציבות למשרד מבקר המדינה כי היא עדכנה את , 2008בפברואר , לאחר סיו  הביקורת

תוספת " כ" כוננות"והגדירה במסגרת  , ר הקובעות את הכללי  לתוספת כוננות"הוראות התקשי
, כפי שהוקצו לו, המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד עצמו לרשות המשרד לפרקי זמ  שוני 

וע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת האחראי או מי לצור  ביצ, מעבר לשעות העבודה הרגילות
התייצבות פיזית במשרד או במקו  אחר לצור  מת  מענה , מטלה יכול ותהא סיוע טלפוני. מטעמו

 ". הכל לפי החלטת האחראי או מי מטעמו, לבעיה שהתעוררה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ˙˜ÙÒÓ ‰¯Âˆ· ‰¯È‰·Ó ‰  È‡ ÏÈÚÏ„ ˙Â  ÂÎ‰ ˙¯„‚‰ ÈÎ

 ˙Â  ÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰˘ ¯Á‡Ó ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÓÈÓÚ‰"˙Â¯Á‡Â ˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÏËÓÏ " ˙ ˙È Â ˙ÈÏÏÎ ‡È‰
˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ ˘¯ÙÏ , Â‡ ‰ÙÂÁ„ ‰ÏËÓÎ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ÏËÓ ÏÎ ¯È„‚‰Ï Ô˙È  ÔÎ˘"˙¯Á‡ ‰ÏËÓ "

‰ÓÂÁ˙Â ˙ÈÏÂÚÙ˙ ‰¯„‚‰ Ô‡Î ÔÈ‡Â . ˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÏËÓ· ¯·Â„Ó‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯È‰·‰Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ
 ˙ÂÚ˘ ˙¯‚ÒÓ· ÔÚˆ·Ï Ô˙È  ‡Ï˘˙ÂÙÒÂ  ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· Â‡ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰„Â·Ú‰ . 

ביניה  מרחיבות או , קיי  פתח לפרשנויות שונות, בהיעדר הגדרה תפעולית של כוננות כאמור .3
כמענה למשימה שיש לבצעה לאחר שעות , של הצור  להעמיד עובד פלוני בכוננות, מצמצמות

שג  , וכ  עלה, עדר ההגדרה יצרו עמימותואכ  נמצא כי היעדר ההבחנה והי; העבודה הרגילות
עומס עבודה המוטל :  כמו מסיבות שונות , הפעילויות שיש לבצע  אחרי שעות העבודה הרגילות

פעילות משותפת ; הצור  לעמוד ביעדי  תקציביי  ומינהליי ; על העובד בשעות העבודה הרגילות
וביצוע משימות נוספות ; גילותע  מוסדות ציבוריי  אחרי  המתבצעת לאחר שעות העבודה הר

כאשר מנגד המענה המינהלי הסביר לה  עשוי להיות ,  הופעלה בה  כוננות מחו- לתפקיד התקני 
 .שעות נוספות או קריאות פתע העסקת עובד במסגרת

 :להל  דוגמאות
) משכורת(בהנמקת הצור  בכוננויות של עובדת מסוימת שממלאה תפקיד סג  ממונה  )א(

 1.1.06 ב"כי ,  הממונה על מחלקת משכורת2006ציינה במאי , נהל למחקר חקלאיבחשבות המי
כתוצאה מכ  , [...]קיבלה בנוס# לעבודתה במחלקת משכורת חלק מעבודתה של [...] העובדת 

מאיד  . לא התנתה תוספת עבודתה בכל תנאי] העובדת. [עלתה תעסוקתה בהיק# משמעותי ביותר
למעשה אחראית על ] העובדת. [חודשי  בדייקנות ובהצלחה רבה 10הינה מבצעת עבודתה מזה 

ובגלל המספר הרב של חוקרי  היוצאי  , ל ולשבתו "החוקרי  היוצאי  להשתלמויות בחו
להשתלמויות נאלצת להישאר בעבודה מעבר לשעות הנוספות המאושרות לה על מנת לסיי  את 

הנציבות אישרה את ". רי שעות העבודהולא פע  החוקרי  מאלצי  אותה לעזור לה  אח, העבודה
 .הבקשה לביצוע הכוננות

 פנה מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה לאחראי בבקשה לצר# 2003בדצמבר  )ב(
.... היא למעשה מרכזת ממונה על ענ# התכנו  "בנימוק ש, למקבלי תוספת הכוננות עובדת מסוימת

__________________ 
 .7.10.07  המלצות צוות הבדיקה הוצגו במסמ  מ  7
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"  ˘‚¯˙Ï ˙ÂÚ˘· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â ˙ÂÈˆ¯‡‰ ˙Â„ÚÂ· ‰ÏÈÚÙ˙Â¯ÁÂ‡Ó‰ ·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ÏÏÂÎ ˙ÂÈ‡וכ  
 .הנציבות אישרה את הבקשה). ההדגשה לא במקור(
 שלחה מנהלת מחוז המרכז במשרד להגנת הסביבה מכתב לאחראי בו היא 15.2.04 ב )ג(

עובד בשעות לילה "הנימוק לבקשה , ביקשה להקצות תוספת כוננות למרכז לוחמה במזיקי 
כרכז צוות תשתיות , ]ההדגשה אינה במקור[ ,˙ ‰˘ÂÏËÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï˙Â Âמאוחרות כדי 

המסייע , כרכז לוחמה במזיקי  המבצע אכיפה לפי פקודת בריאות הע  וכתוכנית , )בהתנדבות(
מעקב ופיקוח על פעולות , לרכזי  המקצועיי  ולמנהלת המחוז להכי  תוכנות מחשב לצור  ניהול

 .הנציבות אישרה ג  בקשה זו". המחוז
˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯ , Ô˙Â‡ ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰˘ ‰ÏÂÚ ˙Â¯Á‡ÓÂ ‰Ï‡ ˙Â‡Ó‚Â„Ó ÈÎ

 ‰ È‡˘ ‰ÈÂÙˆ È˙Ï· ‰ÈÚ·Ï ÛÂÁ„ ‰ ÚÓ ˙˙Ï È„Î Ô ÂÎ ˙ÂÈ‰Ï Á¯Î‰‰Ó Ú·Â  Â  È‡ ˙ÂÏÂÚÙ
ÈÂÁÈ„ ˙Ï·ÂÒ ,È˙Â‰Ó ÔÂÎÈÒ Â‡ È˙Â‰Ó ˜Ê  ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ‰ , ˙ÂÓÈ˘Ó ÌÈÏ˘‰Ï Á¯Î‰Ó ‡Ï‡

 ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ-ÈÂÙˆ Ô‰ ÌÈÓÚÙ˘ ˙ÂÓÈ˘Ó  Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÈ˙¯‚˘Â ˙Â- ˙ÂÚ˘ ¯Á‡Ï 
˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰„Â·Ú‰ . ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Â‰ ˙ÂÙÂÁ„ Ô‰ Ì‡ Û‡ ‰Ï‡ ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ÍÏÓ‰ Í¯„

‰ÓÈ˘Ó ÈÙÏ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘ ,ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú ˙Ú˜˘‰ ¯Â·Ú ‡Â‰ Ô¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰˘ , È„È ÏÚ ‡ÏÂ
 ˙ÈÙÒÎ ‰¯ÂÓ˙ ˙˙Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÍÂ˙ ‰Ï‡ ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ˙Â  ÂÎ Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈ„·ÂÚ ˙„ÓÚ‰

Â·˜Ô È‚· ‰Ú . 
היעדר הגדרות תפעוליות של כוננות עלול ליצור חוסר עקביות וא# חוסר ,  בנוס# לכ  .4

לאופ  . שוויוניות באופ  קבלת החלטות של האחראי בנוגע להעמדת עובדי  במצבי  של כוננות
, שבו נעשה שימוש במת  הכוננות עלולה להיות ג  השלכה רוחבית על מערכת השכר במשרד

 :בדוגמה שלהל כמומחש 
 פנתה מנהלת תחו  משאבי אנוש לשעבר במינהל המחקר החקלאי 2006בנובמבר , על פי המסמכי 

ביניה  שלוש עובדות הממלאות תפקידי אמרכלות , לנציבות בבקשה לאשר כוננות לשישה עובדי 
פנו קוד  לפנייתה של מנהלת תחו  משאבי אנוש לשעבר לנציבות . ביחידות המכו  למחקר חקלאי

 במכתב משות# אל האחראי במינהל המחקר החקלאי בעניי  תוספת 2006שלוש העובדות בינואר 
כי למעט שלושת  כל יתר , בפנייה זו ציינו העובדות. כוננות לאמרכלי  במינהל למחקר החקלאי

האמרכלי  במינהל המחקר החקלאי מתוגמלי  בתוספת כוננות וה  מבקשות לתגמל אות  על בסיס 
 להשוות בי  כל האמרכלי  בדרגה ג  בנושא הכוננות שהרי עבודת האמרכלי  בכל ההחלטה

בעקבות הפנייה האמורה אישרה הנציבות תוספת כוננות לאות  , על פי המסמכי . היחידות זהה
 .העובדות

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ ÏÚ Ô·˙ÎÓ· ˙ÂÚÈ·ˆÓ Ô È‡ ˙Â„·ÂÚ‰ ÈÎ
ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï , ÔÈ·Ï Ô È· ˙Â  ÂÎ ˙ÙÒÂ˙ ˙Ï·˜· ‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ï˘ ÒÁÈ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ‡Ï‡

ÌÈÓÂ„ Â‡ ÌÈ‰Ê ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ‰ È‡Ï˜Á‰ ¯˜ÁÓ‰ Ï‰ ÈÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ . ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ
˜ÙÒ ,‰Ï‡ ˙Â„·ÂÚÏ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ Ì‡‰ , ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ„·ÂÚÏ Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÂ

È‡Ï˜Á‰ ¯˜ÁÓ‰ Ï‰ ÈÓ· ÌÈÓÂ„ Â‡ ÌÈ‰Ê ,ÂÂ‰Ó ÔÎ‡ ˙ÂÈ ÂÈÁ ˙ÂÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓÏ ÈÁ¯Î‰ ÈÏÎ ˙
˙ÂÙÂÁ„Â, ‡„È¯‚ ÈÙÒÎ ÏÂÓ‚˙· ¯·Â„Ó ‡Ó˘ Â‡. 

ע .5 ת פ ת  ו א י ר שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא , עובד", ר"על פי הוראות התקשי :ק
מקבל תשלו  כמקובל בעד השעות , לפתע לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות

ל ישתמשו בקריאות פתע רק "האחראי או מנהל כנ]... ות פתע קריא להל  [הנוספות בה  עבד 
במקרי  יוצאי  מ  הכלל וכאשר לא הייתה כל אפשרות לדעת מראש על עבודה שיש לבצע 

 ".ושבגללה הוחלט לקרוא את העובד לעבודה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È˘˜˙· ¯È‰·‰Ï ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘" ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ ¯

‰Ï Ì„Â˜˘ ÍÎ ÏÂÚÙÏ Ï˘ Ô˙ÂÁÈÎ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ˙Â  ÂÎ· „·ÂÚ‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ËÏÁ
Ô˙ÂÈÁ¯Î‰Â ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙· Ú˙Ù‰ ˙Â‡È¯˜ ; ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÌÈ¯È„  ÌÈÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó˘ ÏÎÎ

Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ Ï˘ ÈÏÎ‰ ˙¯ÊÚ· ‰Ï‡ ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË‰ Í¯„ ,È˘˜˙· Ô˙¯„‚‰Î"¯ , ÔÂ‚ÈÚ ÍÂ˙
È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ˙¯‚ÒÓ· Ú˙Ù ˙‡È¯˜Ï ˙Â ÚÈ‰Ï „·ÂÚ‰ ˙·ÂÁÂ„. 

הגיע "כי צוות הבדיקה ,  למשרד מבקר המדינה דיווחה הנציבות2007בתשובתה מדצמבר  .6
למסקנה שקיי  קושי אמיתי בקביעת קריטריוני  אחידי  לכוננויות על ידי הנציבות לכל משרדי 

Â„Â·Ú‰ È‚ÂÒ˙ הסיבה העיקרית לכ  היא חוסר היכולת להכיר מקרוב את . הממשלה ויחידות הסמ 
È„·ÂÚ‰ÂÌכ  התברר כי לעובדי  בעלי תפקידי  דומי  ישנ  מאפייני .  ברמת האחראי במשרד

מ במשרד מסוי  יכול שעבודתו תהה שונה מעמיתו "כ  למשל נמצא כי מנהל בנא. עבודה שוני 
לנוכח הקושי האמור הגיעה ". המשרת במשרד אחר באופ  שידרוש ג  הקצאת כוננויות שונה

˙ ‰ÓÂ„· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÍÓÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â ÌÈ„¯˘Ó· ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ‰˜ˆ‡"כי , הנציבות למסקנה
 È‡¯Á‡‰ È„È ÏÚ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘ ˙‡ˆ˜‰ÏÈÏÂ‰È  ÈÏÎÎ) ."וכי תפקידה של , )ההדגשות במקור

 .הנציבות מתמצה בעריכת בקרה על עצ  החלוקה
 È„¯˘ÓÏ ‰ÏÈˆ‡‰ Ì¯Ë ˙Â·Èˆ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ò ‰Ï˘ÓÓ‰ Ú‚Â · ÂÏˆ‡Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ËÚÓÏ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÈÂ  ÂÎ· Í¯Âˆ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÈÂÎÓ
 Ì‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ÌÈÂÒÓ „È˜Ù˙· „·ÂÚÏ Â‡ „È˜Ù˙Ï ˙Â  ÂÎ ˙ÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙ Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰Ï
 ˙Â  ÂÎ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÔÎÏÂ ˙Â·Èˆ ‰ È„È ÏÚ ˙Â  ÂÎ ˙ÙÒÂ˙ ¯·Ú·

È˘˜˙· ¯„‚ÂÓ˘ ÈÙÎ"Â ÈÚ· „ÓÂÚ ¯ .Á‰ ÁÎÂ Ï ˙Â  ÂÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯·„· ˙Â·Èˆ ‰ Ï˘ ‰È˙ÂËÏ
 È„¯˘ÓÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Ïˆ‡‰ ¯·„· ‰˙ÂÈ È„Ó ÁÎÂ ÏÂ È‡¯Á‡‰ È„È· ÈÏÂ‰È  ÈÏÎÎ

‰Ï˘ÓÓ‰ , ˙Â  ÂÎ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜Â ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜·Â ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙ÈÈ ·‰· Í¯Âˆ‰
Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó . 

˙‡ÊÏ ÛÒÂ · ,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ,Î· ÌÈ„·ÂÚ „ÈÓÚÓ‰˙ÂÈÂ  Â , ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰  ¯È„‚È
˙ÂÈÂ  ÂÎ ÔÈÈ Ú· ÌÈÈ„ÂÁÈÈÂ ,˙È Â‚¯‡‰ Â˙·È·Ò ˙‡Â ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ , Ì¯Ë˘ ˙ÂÏÂÚÙ
Â˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó· Â˘Ú  ;˙Â·Èˆ ‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡È ÂÏ‡ ÌÈÏ‰  ÈÎÂ.   

 חובת ההנמקה והבניית שיקול דעת בעניי  הכוננות
 חייבת להיות   ככל החלטה מינהלית  נות קביעת הצור  בכונ, על פי סדרי מינהל תקי  .1

יישומו . 8לבקרה ולפיקוח, אחוד ונתו  לבדיקה, שהוא שקו#, מנומקת ומוסדרת בהלי  מינהלי ראוי
של תהלי  מעי  זה בהקשר של החלטות בדבר אישור כוננות לעובדי המדינה מחייב נקיטת כמה 

הא  : לדוגמה; יות לבחינת הצור  בכוננותקביעת אמות מידה ייחוד)  א:   (ובה , פעולות חיוניות
פגיעה בתהליכי עבודה , נזק לרכוש, מדובר במענה לבעיות הכרוכות במניעת סיכו  בחיי אד 

 הא  יש להפעיל  שקילת חלופות )  ב(;   ועוד, הא  האירוע הוא אירוע שכיח או לאו; וכדומה
 הבניית שיקול  ת אלה ייקראו להל  פעולו. כוננות או שנית  לתת מענה לאירוע בדרכי  חלופיות

לתת דגש מיוחד , אפוא, מ  הראוי, לדעת משרד מבקר המדינה, בכלל זה. הדעת בעניי  הכוננות

__________________ 
, "עבודת המטה במשרדי הממשלה"בפרק ) È˙ ˘ ÁÂ„53· ' ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2003 בעניי  זה ראו   8

 . 5' עמ
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להבניית שיקול הדעת ככל שהקביעה להעמיד עובד מסוי  בכוננות מתייחסת לתפקיד שבדר  כלל 
 . וינו לעילכפי שצ, מהותי ישיר לתהליכי  ולמצבי חירו  אי  בו קשר תפקודי

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ Ì Ó‡ ÈÎ" ˜Ó Ï È‡¯Á‡‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ˙Â ÈÈˆÓ ¯
˙Â  ÂÎ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ,˙ÂË¯ÙÓ Ô È‡ Ô‰ ÌÏÂ‡ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡

˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂÓ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â·ÈÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙Â  ÂÎ· Í¯Âˆ‰.  
· ˙Â·Èˆ Ï Ì‰È˙ÂÈ Ù· ÔÂÈÚÓ ÌÈ ˘2004-2007 ,Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ‡¯Á‡‰ Ï˘ ,

‰ÏÂÚ ˙Â  ÂÎ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„·ÂÚ ˙„ÓÚ‰ ÔÈÈ Ú· , Ï˘ ‰¯Â„Ò ‰ ÈÁ· ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Ì‰ ·Â¯Ï ÈÎ
˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂÓ Í¯Âˆ‰ ˙ ÈÁ· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙Â  ÂÎ· Í¯Âˆ‰ ;ÔÎÂ , Ì‡˙‰· ÂÏÚÙ ‡Ï

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï"˙Â·Èˆ Ï Ì‰È˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï Ì‡Â·· ¯. 
‡ˆÓ  ,¯„· ÈÎ˙Â  ÂÎ Ï˘ ¯„Ò‰Ï ˙Â˜˜„Ê‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈË¯Ù‰Â ˙Â·ÈÒ‰ ÏÏÎ Í , ÔÂ‚Î- ÈË¯Ù 

˙Â  ÂÎ ˙·ÈÈÁÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ,˙Â  ÂÎ ¯„ÚÈ‰· Ì¯‚ÈÈ˘ ˜Ê ‰ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ ÓÊ Û˜È‰ , ÏÏÎ Â ÈÂˆ ‡Ï
 ÌÈË ÂÂÏ¯ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰˘ Â‡- ˙ÙÒÂ˙ ‰˘˜·˙‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘˜‰· 

˙Â  ÂÎ‰ ;Ú˘ ˙‡ Â ÈÈˆ ‡Ï Ì‚ ÌÈ‡¯Á‡‰‰ÓÂÈÒ ˙Ú˘Â ˙˘˜Â·Ó‰ ˙Â  ÂÎ‰ ˙ÏÁ˙‰ ˙ . 
 ביקשה האחראית במשרד החקלאות מהנציבות לאשר באופ  2007בפנייתה מינואר : לדוגמה .2

, )משרד החשב(ביניה  שישה עובדי  מאג# הכספי  ,  עובדי המשרד65 מרוכז הקצאת כוננויות ל
שבעה עובדי  מלשכות , שישה עובדי  מלשכת היוע- המשפטי, שבעה עובדי  מהרשות לתכנו 

; טיפול בתקלות בבריכות הדגי : "הנימוקי  שניתנו היו אמנ  תפעוליי  כגו . לי "ל וסמנכ"המנכ
טיפול באירועי  ; ביקורת חריגות ליצוא ויבוא תוצרת חקלאית לפי לוחות זמני  בלתי צפויי 

זמינות למקרי  של ; פתרו  בעיות דחופות בעת תקלות במערכות תחזוקה ורכב; אקלימיי  חריגי 
י הצור  בפעילות "מת  סיוע להנהלת המשרד עפ; פריצות וגניבות באתרי המשרד בכל רחבי האר-

 ".חריגה
 ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â  ÂÎ Ì‚ ˙Â·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ˙ÂÏËÓ ÚÂ„Ó ‰È„ ‰¯È‰·‰ ‡Ï ‰˘˜·‰ ÌÏÂ‡

ÌÈÙÒÎ·Â ÔÂ Î˙· ˜ÒÂÚ Ì˜ÏÁ˘ ÌÈ·¯ ,Ú˘· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ˜ÈÒÚ‰Ï Ô˙È  Ì˜ÏÁ ˙‡˘Â ˙Â
˙ÂÙÒÂ .   

 סדרי תכנו  דיווח ובקרה על כוננויות 
 ,דיווח ובקרה, ר העמדת עובד בכוננות מחייבת תהלי  שוט# של תכנו "על פי הוראות התקשי

 . לאור  כל התקופה הרלוונטית לה נדרשת הכוננות
Ô Ó Â Ò ¯ Ù Â  ˙ Â È Â   Â Î  Ô Â  Î ר כי "כדי להפעיל את הכוננות באופ  מיטבי נקבע בתקשי :˙

ולפרסמה בלוח ,   תכנית כוננויות חודשית מאושרת המפרטת את שמות הכונני  וסדר יומ יש להכי
; וכ  להביאה לידיעת כל העובדי  העשויי  להזדקק במהל  עבודת  לכונ , המודעות ביחידה

 .  למעקב העתק ממנה יועבר למחלקת משאבי אנוש במשרד 
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: ולפיה, מצוינת ההוראה, יחידה הרלוונטיתאשר הנציבות אישרה והפנתה לאחראי ב, בכל הכוננויות

הכוננויות תהיינה מתוכננות מראש ולוח הכוננויות המעודכ  יפורס  על גבי לוח המודעות ביחידה "
 ". הנוגעת בדבר

 È„¯˘Ó· ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙È·¯Ó· ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Î ˙È Î˙ ˙ÓÒ¯Ù˙Ó ‡Ï ‰˜È„·· ÂÏÏÎ ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ ˙ÂÚ„ÂÓ ÁÂÏ È·‚ ÏÚ ˙Â  Â

È˘˜˙‰"¯ . 
Â ¯ ˜ ˘  Ì È Ú Â ¯ È ‡  Ï Ú Â  ˙ Â È Â   Â Î  ˙ Ï Ú Ù ‰  Ï Ú  Á Â Â È „  È ¯ „ Ò:  הכוננות נועדה

ראוי שיהיה ג  , לכ  כאשר המשימה מתממשת והכונ  נקרא לבצע את תפקידו, למשימות מסוימות
; זמ  ההגעה; זמ  הקריאה: ובכלל זה, דיווח על הגורמי  והסיבות של הפעלת קריאות בפועל

ריכוז מידע בתחומי  אלה יאפשר הסקת מסקנות והפקת לקחי  . והנזק שנמנע; מהירות התגובה
המציג ניתוח סטטיסטי של סדרי הפעלת , וכ  ראוי שיהיה דיווח תקופתי. בתחו  הפעלת הכוננות

ות כגו  סיב, שכיחות הפעלת כוננויות בתקופה הנתונה בחתכי : ובכלל זה, כוננויות במשרד
 . עלות תיקו  הנזק או טיפול בתקלה; הגור  המפעיל את הכונ ; להפעלת כונ 

˙ Â   Â Î  È  Ó Â È  Ï Â ‰ È בכל יחידה בה קיימי  כונני  ינוהל ספר כונני  "ש, ר קובע"התקשי : 
לא קרה כל אירוע ; את האירועי  שאירעו בעת היותו כונ , בתו  הכוננות, בו ירשו  כל כונ  מדי יו 

 ".הכוננות עברה ללא אירוע מיוחד: רש  בספריי, יוצא דופ 
‡ˆÓ  , ˙Â„ÈÁÈ· ÂÊ ‰‡¯Â‰ Ï˘ ‰˙ÚÓË‰Ï ÂÏÚÙ ‡Ï Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ‡¯Á‡‰ ÈÎ

 ÌÈ  ÂÎ‰Â ˙Â  ÂÎ È ÓÂÈ ÌÈÏ‰ Ó ÔÈ‡ ÂÏ‡ ˙Â„ÈÁÈ·Â ˙Â  ÂÎ Ï˘ ·ˆÓ· Ô‰È„·ÂÚ Â„ÓÚÂ‰ Ô‰·˘
˙Â  ÂÎ‰ ˙Ú· ÂÚ¯È‡˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì È‡ ,‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ ÎÈ˘˜˙"¯ . ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰

ÔÓÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˘˘Á ¯¯ÂÚÏÂ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ ÂÈÁ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ . 
˙ Â   Â Î ‰  Ú Â ˆ È ·  Ï Ú  ˙ ¯ Â ˜ È על האחראי לערו  ביקורת לעיתי  ", ר"על פי התקשי :·

 ".ה לועל ידי התקשרות טלפונית לכונני  או על ידי כל דר  אחרת שירא, מזומנות על ביצוע הכוננויות
 Â‚‰  ‡Ï Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ‡¯Á‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰Ó

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ Ì‰È˙Â„ÈÁÈ· ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÚÂˆÈ· È¯„Ò ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÂ¯ÚÏ"¯ . 
È‡-È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ"ÔÂ Î˙ ¯·„· ¯ , ˙Â  ÂÎ‰˘ ÁÈË·‰Ï ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ

È ÈÎÂ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Í¯Âˆ‰ ˙Ú˘· Úˆ·˙˙ Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ˘ÂÓÈ˘ ‰· ‰˘Ú
ÍÎ· È˙Â‰ÓÂ È˘ÓÓ. 

˙ Â   Â Î ‰  ˙ Ï Ú Ù ‰ ·  Í ¯ Â ˆ ‰  Ï ˘  ˙ È ˙ Ù Â ˜ ˙  ˙ Â ˆ È Á   ˙ ˜ È „ ליוזמתו של  :·
לכ  מ  , האחראי להעמיד עובד או קבוצת עובדי  בכוננות קיימות השלכות תקציביות ניכרות

ה בדבר המש  הנחיצות שלאחר שניתנת תוספת כוננות לעובד תיעשה לאחר חלו# זמ  בדיק, הראוי
והצור  בהגברת  או , ובכלל זה הא  לא השתנו הנסיבות שדרשו כוננות, במת  אותה תוספת

 . לנוכח צורכי המשרד המשתני , צמצומ 
מ  הראוי שהאחראי יאסו# באופ  שיטתי , כדי שהבדיקה האמורה תהיה תקפה ומהימנה ככל שנית 

מספר הפעמי  שבה  נדרש כונ  בכל אחת :  כגו את הנתוני  לתפקידיו של הכונ  ולנחיצותו
הדרכי  בה  ניתנו , הפתרונות שנת , שכיחות ומהות הבעיות שהועלו בפני הכונ , מיחידות המשרד

כ  ראוי . 'מידת שביעות הרצו  מפעולות הכונ  וכד, )הגעה לשטח, מענה טלפוני(הפתרונות 
 .התא שהאחראי ינתח את הנתוני  האמורי  ויגיע למסקנות ב
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‡ˆÓ  ÌÏÂ‡Â ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ" Í˘Ó‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙È˙ÙÂ˜˙ ÔÂÁ·Ï ˙Â·ÈÈÁÓ Ô È‡ ¯
˙Â  ÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ , ˙ÏÚÙ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ˙Â ˜ÒÓ ˙˜Ò‰ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙Â¯ÂÓ Ô È‡Â

˙Â  ÂÎ‰ .ÂÊ ‰ ÈÁ·Ï ÂÏÚÙ ‡Ï Â˜„· ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ‡¯Á‡‰ Ì‚ .   
 כוננות המשמשת כתוספת שכר

א כורח המציאות בענפי עבודה ובתחומי פעולה שאינ  סובלי  הפסקת מעש כוננות הי, כאמור
מטרתה של תוספת הכוננות היא לתגמל את העובדי  שמתוק# תפקיד  צריכי  ; מוחלטת ביממה

 . לבצע כוננות
ÏÚÂÙ· ,ÏÈÚÏ„ ˙ÂÓ¯Â ‰Ó ‰ Â˘· , ¯Ê‚Ó· ˙Â„ÒÂÓÂ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰‰ ˙Â˘Ó˙˘Ó ÌÈ˙ÚÏ

 ÂÎ ˙ÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙· È¯Â·Èˆ‰ ˙‚˘‰Ï ÈÚˆÓ‡Î Ì‰È„·ÂÚÏ ˙Â "È˙ÈÈ˘Ú˙ Ë˜˘ " ˙¯‚˘·
¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ‰„Â·Ú ÈÎÂÒÎÒ Ï˘ ÌÈ·ˆÓ·Â Ì˙„Â·Ú ,‡„È¯‚. 

 ˙ ‚ ˘ ‰ Ï  È Ú ˆ Ó ‡ Î  ˙ Â   Â Î  ˙ Ù Ò Â ˙"È ˙ È È ˘ Ú ˙  Ë ˜ על הנוהגי  . 1 :"˘
בפרק ) 2007( ב 57שהשתרשו בעניי  זה ברשות השידור העיר משרד מבקר המדינה כבר בדוח שנתי 

משרד מבקר המדינה ; )1051 1023' עמ" (די  ותשלומי  עבור שעות נוספות וכוננותנוכחות עוב"
העלה כי הכוננויות במחלקת שירותי אמנות ובמחלקת צלמי וידיאו לא נרשמו בסידור העבודה כפי 

ולמרות זאת דיווחו העובדי  על שעות אלו מדי חודש בחודשו , שמחייבת הכוננות מעצ  הגדרתה
כי על בסיס דפוסי הפעולה שהשתרשו ברשות , עוד העלה משרד מבקר המדינה. באופ  פיקטיבי

ולפיו טכנאי  במחלקות קול ותאורה , לגבי תשלו  עבור שעות נוספות וכוננויות נוצר מצב אבסורדי
. על פי הזכאות שנקבעה בהסכמי ,  שעות עבודה וכוננות ביממה25יכולי  לקבל תמורה עבור 
ללא קשר לצורכי , של  מדי חודש בחודשו עבור כוננות לעובדי נמצא כי הרשות המשיכה ל

תשלו  הכוננות היווה למעשה תוספת . העבודה ובלי שהעובדי  היו רשומי  בסידור העבודה
 .  על השכר הרגיל65%קבועה של 

במהל  השני  הסכינו הנהלות "ב כי 57בסיכו  הממצאי  קבע משרד מבקר המדינה בדוח שנתי 
תו  ,  שבו עובדי  מצהירי  על שעות עבודה פיקטיביות בידיעת הנהלת הרשותהרשות ע  מצב

יצירת נורמות פסולות של הצהרות שאינ  אמת כגו  הדיווחי  על הכוננויות כדי לזכות בהטבות 
אול  , משפט העבודה הקיבוצי נועד להקנות לארגו  העובדי  מעמד הול  מול המעביד... שכר

' שקט תעשייתי'התנהלות המעדיפה , באשר להנהלת הרשות... ה פסולהבפועל נוצל מעמד זה בצור
פוגעת בציבור הזקוק , מינהל תקי  וטוהר מידות בטווח הארו , בטווח הקצר על פני תפקוד יעיל
 ".ומהווה פגיעה בחובותיה של הרשות כנאמ  הציבור, לשרותי הרשות ובקופה הציבורית

 מבקר המדינה היו מקרי  שבה  ועדי העובדי  ג  במסגרת הבדיקה הנוכחית של משרד .2
דרישות , בי  היתר, כשבי  דרישותיה  ה  כללו, במשרדי הממשלה הכריזו על סכסוכי עבודה

 .לשעות כוננות שיחולקו לעובדי המשרדי 
 ˙Â˘È¯„Ï ÌÈ˙ÚÏ Â Ú  ¯ˆÂ‡· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ì Ó‡Â

 ÌÈ„·ÂÚ‰ È„ÚÂ-¯Â˙ÙÏ ‰¯ËÓ· ‰„Â·Ú ÈÎÂÒÎÒ  , ÈÓÈ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ˙ Ì‚ ¯˙È‰ ÔÈ· Ì‰Ï Â˜È Ú‰Â
˙Â  ÂÎ . 
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 נחת  29.11.01 ב.  הכריזו עובדי משרד העבודה והרווחה על סכסו  עבודה14.2.00 ב, לדוגמה

הסכ  בי  נציגי משרד העבודה והרווחה לבי  אג# התקציבי  ונציגי הממונה על השכר ובמסגרתו 
 . ימי כוננויות חודשיות600 ג , בי  היתר, קיבלו העובדי 

לעיתי  במסגרת "כי ,  ציי  הממונה על השכר2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ככל שהשימוש הצפוי בכוננויות . סכסוכי עבודה עולה דרישה מנציגות העובדי  למת  כוננויות

יחד ע  זאת הדבר . תוא  את המטרות שלשמ  קיימת תוספת הכוננות אנו איננו רואי  מניעה לאשר 
פיקוח ובקרה , אינו בא ליתר את הצור  לעשות שימוש בכוננויות בהתא  למנגנוני הקצאה

 ". מתאימי 
ציי  בתשובתו , ) הממונה על השכר לשעבר להל  (מר יובל רכלבסקי , הממונה על השכר לשעבר

ה באמצעות פתרו  סכסוכי עבודה במשרדי הממשל" כי 2007למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
תוספת כוננות הינה דר  שהיתה נקוטה במש  עשרות שני  על רקע קשיחות הסכמי השכר 

בראייה מפוכחת של ניהול השכר הממשלתי ואחרי כשלו  יישו  . והשלכות הרוחב במגזר הציבורי
למת  תוספות שכר ', דר  צדדית' לא נותרה לאוצר ולמעסיקי  אלא 80 דוח זוסמ  בסו# שנות ה

 ".'תקציב לזחילת שכר'במסגרת , יאליות ואפשרות למזעור נזקי דפרנצ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰·Â ˙Â  ÂÎ Á ÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÂÚÙ˙ ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰·

˙Â  ÂÎ· Í¯Âˆ‰ Ï˘ ‰˜Ó ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜Â , ‰ÏÚÙ‰ ÏÚÂ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· Ï˘Â
˙ÂÈÂ  ÂÎ Ï˘ ,ÎÂÒÎÒ ÔÂ¯˙Ù ·‚‡ ˙Â  ÂÎ‰ ¯Â˘È‡ ÏÂÏÚ ÈÏ· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ Ô˙ÓÏ ÍÂÙ‰Ï ‰„Â·Ú È

„·ÂÚ‰ ÌÚËÓ ‰¯ÂÓ˙ ˙ ˙È ˘ , ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÔÓ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ‰‡ˆÂ‰ ˙ÂÂ‰ÏÂ
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò· .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙Â  ÂÎ ÌÈ˘ÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ· Ì‚ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰

‰˙Â‰ÓÎ .   
 סדרי הבקרה והתשלו  של תוספת כוננויות

 .חריגות בסדרי התשלו  והבקרה על התשלומי  כמפורט להל משרד מבקר המדינה ג  העלה 
. מקו  הכוננות הוא ביתו של העובד או מקו  אחר שיקבע האחראי, ר"על פי הוראות התקשי .1

 ולא יותר מאשר שמונה שעות 24.00זמ  הכוננות הוא מסיו  שעות העבודה הרגילות עד לשעה 
 . ר שעות הכוננות לפי צורכי העבודההאחראי רשאי ג  להקטי  את מספ. כוננות ביו 

˘‡ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„··" ÌÈ ˘· ˙Â  ÂÎ ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ï2004-2007 
‡ˆÓ  , ˙Ú· ˙Â  ÂÎ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ

˙ÂÙÒÂ  ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Â„·Ú˘ .È·Ï ˙ÂÙÒÂ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ ‰˙ÈÈ‰˘ Û‡ ÏÚ Ô
˙Â  ÂÎ‰ ˙ÂÚ˘ , ÏÂÙÎ ÌÂÏ˘˙ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÂÓÏÈ˘- Ì‚Â ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘ ¯Â·Ú Ì‚ 

˙Â  ÂÎ ¯Â·Ú . 
ר קובע כי עובד שחזר לביתו לאחר שעות העבודה ונקרא לחזור לפתע לעבודתו אחרי "התקשי .2

מקבל תשלו  כמקובל בעד השעות הנוספות בה  עבד לפי פירוט שנקבע , הפסקה של שעה לפחות
כי עובד שהיה כונ  בחלק של חודש אינו זכאי לתשלו  , ר נקבע ג "בתקשי).  קריאות פתע להל  (

 .עבור קריאות פתע
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È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÈÎ ‡ˆÓ "¯ , ˙ÙÒÂ˙ Â˜„· ˘ ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÂÏ·È˜
 Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ Ì‚Â ‰ÚÂ·˜ ˙Â  ÂÎ- Ï˘ ‰·Â‚· 400%-70%‰„Â·Ú ˙Ú˘ Í¯ÚÓ  .

„ ÔÏ‰Ï˙Â‡Ó‚Â: 
)‡( ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ‡ˆÓ 9 ÌÈ ÎÂÓÓ ÌÈ„Â·ÈÚ ˙Â¯È˘· ) ÔÏ‰Ï-Ú˘ "Ó ( Ô‰ ÌÂÏ˘˙ ÂÏ·È˜

 ÌÈ˘„ÂÁ· Â˘Ú  Ú˙Ù‰ ˙Â‡È¯˜ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯˘‡Î Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ ¯Â·Ú Ô‰Â ˙ÂÈÂ  ÂÎ ¯Â·Ú
˘„ÂÁ‰Ó ˜ÏÁ· ÌÈ  ÂÎ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÈ‰ Ì‰·˘ . 

Î˘Á‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ‰Ê ¯„Ò‰"Ï : ÏÈ¯Ù‡·2002Á‰ Ô‚Ò ¯˘È‡  Â·˙ÎÓ· ÈÏÏÎ‰ ·˘
Ú˘ Ï‰ ÓÏ"Ó , ÈÎ"Ú˘· ˙ÚˆÂ·Ó‰ ˙È„ÂÁÈÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â‡Ï" ÌÈ¯Â˘È‡Ï Í˘Ó‰·Â Ó

Ú˘ È„·ÂÚÏ Â ÓÊ· Â ˙È ˘ ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰"ÏÓÏ ‡ÈˆÂ‡ ˙ÂÈÂ  ÂÎÂ Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ ˙Ï·˜Ï Ó" Ó
 ‰ÈÁ ‰ ÈÙÈˆÙÒ ÔÙÂ‡·Ú˘ È„·ÂÚÏ" Ì‡˙‰· ˙ÂÈÂ  ÂÎÂ Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ ÈÓÂÏ˘˙ ÚÂˆÈ· ¯˘Ù‡Ï Ó
Í¯ÂˆÏ) "¯Â˜Ó· ‰˘‚„‰‰(. 

 ציי  סג  החשב הכללי כי ההוראה לאפשר דיווח 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מ על קריאות פתע במקביל לכוננויות ניתנה בעקבות אישור שנית  מנציבות שירות "לעובדי שע

 .המדינה וחוות דעת של הממונה על השכר בדבר אישור תשלו  כוננויות במקביל לקריאות פתע
לפני מספר שני  בעקבות בקרה " ציינה הנציבות כי 2008רד מבקר המדינה מינואר בתשובתה למש

ר שולמו "מ נמצא כי בניגוד להוראות התקשי"  בנושא תשלו  כוננויות לעובדי שע"שערכה נש
ממצאי  אלה ואחרי  . מ תשלומי  כפולי  עבור כוננויות וקריאות פתע בהיק# נרחב"לעובדי שע

  צומצמה "לימי  בעקבות בקרת נש. מ"סג  מנהל שע... מדתו לדי  של להע, בי  היתר, הביאו
מ על "אישר סג  החשב הכללי מר ארנו  איק  לשע, ע  זאת כפי שהמבקר מציי . התופעה בהיקפה

את אפשרות המש  הדיווח של כוננויות וקריאות פתע למערכת , מ והממונה על השכר"דעת נש
מ "  הנהלת שע"נש, מ בי  הממונה על השכר"חר מוהושג לא, יודגש כי אישור זה. השכר

 )ההדגשה במקור". ( בלבדÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈÓˆÓÂˆÓוהתייחס למקרי  , והסתדרות עובדי המדינה
 ‰ ÂÓÓ‰Â ˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ô‚Ò Ô˙ ˘ ‰ÈÈÁ ‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯Î˘‰ ÏÚ ,ÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈÓˆÓÂˆÓ ÌÈ¯˜ÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó‰ ¯Â˘È‡· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚ , ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰"¯ . ÌÈ„·ÂÚÏ Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ ÔÈ‚· ÛÒÂ  ÌÂÏ˘˙ ‡È‰ ¯Â˘È‡‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
˙Â  ÂÎ ÌÈÚˆ·Ó‰ , ‰Ê „ˆÏÂ-Ú˘ È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÏÙ‰ " ÏÎÎ ÌÈ¯Á‡ ‰ È„Ó È„·ÂÚ È Ù ÏÚ Ó

Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ÏÂ ˙Â  ÂÎÏ ÌÈ˘¯„  Ì‰˘. 
)·(  ¯‡Â È ˘„ÂÁÏ2005‡Ï˜Á ¯˜ÁÓÏ Ï‰ ÈÓ‰ „·ÂÚÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÏÈ˘  ¯Â·Ú È32 

 ¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó· ÚˆÈ·˘ Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ ÔÈ‚· ÌÈÈ˙Ú˘ ¯Â·Ú ÌÏÈ˘ Ì‚Â ˙Â  ÂÎ ˙ÂÚ˘
2004 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· 400%‰ÏÈ‚¯ ‰Ú˘ Í¯ÚÓ  . ÌÂÁ˙ ˙Ï‰ Ó ˙ÈÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ÚˆÂ· ÌÂÏ˘˙‰

„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˘˜· ˙Â·˜Ú· Ï‰ ÈÓ· ¯·Ú˘Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó . 
, ו  עבור כוננות בימי חופשההנחיות הנציבות קבעו כי אי  לאשר כוננויות ולבצע תשל .3

 . מילואי  ומחלה
__________________ 

 עובדי  תשלו  עבור כוננות וג  23 בו קיבלו 6.2005דיקה לנתוני שכר לחודש הביקורת ערכה ב  9
 עובדי  תשלו  עבור כוננות וג  תשלו  עבור 12 קיבלו 6.2006בחודש ; תשלו  עבור קריאות פתע

 עובדי  תשלו  עבור כוננות וג  תשלו  עבור קריאות 19 בו קיבלו 10.2006בחודש ; קריאות פתע
  .פתע
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‡ˆÓ  , ˙Â  ÂÎ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó·Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ

‰ÏÁÓ ˙Â˘ÙÂÁ·Â ‰ÁÂ Ó ˙Â˘ÙÂÁ· , ˙‡ Â¯˘È‡ ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó· ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ˙Â˜ÏÁÓÂ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ÌÂÏ˘˙‰ .‰Ó‚Â„Ï :˘‡ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„··" „¯˘Ó· Ï

‰ È‡Ó ˘„ÂÁÏ ˙Â‡Ï˜Á2007 , Â˙È·· ˘„ÂÁ‰ ÈÓÈÓ „Á‡· ‰‰˘ „¯˘Ó‰ „·ÂÚ ÈÎ ‡ˆÓ 
‰ÏÁÓ ˙¯‰ˆ‰· ,Ô ÂÎ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ Ì‚ ‰Ê ÌÂÈ· ¯È‰ˆ‰ Í‡ , È„È ÏÚ ÂÏ ‰¯˘Â‡ Û‡ ÂÊ ˙Â  ÂÎÂ

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ˙˜ÏÁÓ . 
, הנציבות מאשרת למשרדי  את המספר המירבי של כוננויות שהעובד יכול לבצע בחודש .4

 . ישור הנציבות מוקנית לאחראי סמכות להקטי  את מספר הכוננויות לעובד בהתא  לצור ובא
 Â‡ÏÈÓ È‡Ï˜Á ¯˜ÁÓÏ Ï‰ ÈÓ· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ¯˜Ó ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˘‡‰ ÁÂ„·"Ì‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ˙ÒÎÓÓ ÍÂÓ ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ¯ÙÒÓ Ï , ˙˜ÏÁÓ· Í‡
 Â ÈÊ‰ È‡Ï˜Á ¯˜ÁÓÏ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰‰ÒÎÓ·˘ È·¯ÈÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ Ì‰Ï . 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ˙È·¯ÈÓ‰ ‰ÒÎÓ‰ ¯Â·Ú ÂÈ„·ÂÚÏ ÌÏ˘Ó „¯˘Ó˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ
Ì‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÂ  ÂÎ , ÏÚÂÙ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ˙ÂÓÎ˘ Û‡ ÏÚ- ÈÙ ÏÚ 

 Ì‰ÈÁÂÂÈ„-¯˙ÂÈ ‰ Ë˜ ‡È‰  , ‰ ˙ÂÓ ¯·„‰˘ ÈÏ· „·ÂÚÏ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ Ô‡Î ˘È ‰¯Â‡ÎÏ˘ È¯‰
· ÏÏÎ ÈÙÒÎ ÏÂÓ‚˙ Ï·˜Ó ‡Â‰ Ô¯Â·Ú˘ ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ· . 

, כ  לדוגמה. מתוקצבי  מתקנות תקציביות אחדות, על סוגיה, התשלומי  בעד תוספת כוננות .5
ח עבור " ש545,000 תוקצבו למשרד החקלאות ארבע תקנות תקציביות בס  של 2007בתקציב 

ידי הגדלת תקציב לתקנות קיימות במהל  השנה נוספו למשרד החקלאות על .  שעות כוננות8,898
 .  שעות כוננות נוספות9,400ח עבור " ש483,000ובתקנות תקציביות נוספות ס  של 

 על חשבו  תקנות תקציביות של שעות 2007מהבדיקה עלה שתוספת שעות הכוננות הוגדלה בשנת 
 . נוספות באישור משרד האוצר

אוצר לשינוי בתקנות תקציביות או להמרה מינהל תקי  מחייב שפניות משרדי הממשלה למשרד ה
 . ילוו בהסבר המנמק את הצור  בכ , של תקציב מתקנה תקציבית לתקנה תקציבית אחרת

ÌÈÎÓÒÓ· ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡ , ˜Ó Ó‰ ¯·Ò‰· ‰˙ÂÂÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ÈÎ
ÂÊ ‰¯Ó‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ .   

 הפעלת כוננויות מינהליות בנציבות שירות המדינה
עיקר תפקידה של הנציבות בכל הנוגע להפעלת כוננויות מינהליות וייעודיות במשרדי , ורכאמ

, ר וכללי מינהל תקי "על הנציבות לוודא קיו  הוראות התקשי. הממשלה הוא כגו# מטה ממשלתי
משרד מבקר המדינה בדק את פעולות .  אלה המסדירי  הפעלת כוננויות בשירות המדינה ובכלל זה 
אשר , תיאו  ופיקוח, תפקידיה כגו# מטה. 1:   נוגעות לכוננויות בשני המישורי  הבאי הנציבות ה

וא# בוח  , ר ובהוראות הנציבות המתפרסמות מעת לעת"מציב נורמות בעניי  כוננויות בתקשי
כמו כ  תפקידה ; ומחליט א  לאשר או לדחות בקשות לכוננות שמגישי  משרדי הממשלה לנציבות

 לפעמי  דרושי  ליחידות  בנציבות עצמה .  2;   כוננויות לפי הנורמות שהציבהלפקח על ביצוע 
  .ולכ  הנציבות אמורה לפעול בתו  חצרה כדי לבדוק בקשות אלה, הנציבות עובדי  שיהיו בכוננות
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היחידה המוסמכת בנציבות לאישור כוננויות לעובדי משרדי הממשלה הוא האג# הבכיר למשרדי 
סגנית מנהל האג# מונתה לאחראית לבדיקה ולאישור הבקשות לתוספות . סמ הממשלה ויחידות ה

 .שמבקשי  משרדי הממשלה
האחראית בנציבות היא זו שריכזה בפועל את , ביחס לבקשות לכוננויות של עובדי הנציבות עצמ 

 .והיא זאת שאישרה אות  ללא אישור ובקרה מעליה, הבקשות מאגפי הנציבות
˙  ˙Â·Èˆ ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ˙Â˘˜· ‰ ¯˘Â‡˙ „ˆÈÎ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ‰ Á·Â ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ‰ 

‰ÓˆÚ ˙Â·Èˆ · ˙Â  ÂÎ. 
 ציינה הנציבות כי ראש מינהל משאבי אנוש 2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

אינה צריכה לבקש אישור על הקצאת , בדומה לאחראי  האחרי  במשרדי  וביחידות הסמ ,  "בנש
 . כוננויות

Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜· , Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ  ÏÚ
 ‰ÏÚÓ˘ ˙ÂÈÂ  ÂÎ· Í¯Âˆ‰ ˙˜È„· ÏÚ „˜ÙÂÓ ‰È‰È ¯˘‡ ÈÂÏ˙ È˙Ï· Ì¯Â‚ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ ˘È

˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙Â·Èˆ · ˙È‡¯Á‡‰ .   
 כוננות הסכמית

הסכמי ב, מעת לעת, העמדת עובדי  בכוננות הסכמית נעשית על פי הסדרי  וכללי  שנקבעי 
   .השכר הקיבוציי  בי  המדינה לבי  האיגודי  המקצועיי 

כוננויות הסכמיות של רופאי  בבתי חולי 
10 

מקבלי  תשלו  בעד ביצוע , ובה  עובדי  המדורגי  בדירוג הרופאי , עובדי  במגזר הרפואי .1
ית כוננות בהתא  לכללי  ולנוסחאות שנקבעו מעת לעת בהסכמי השכר ע  ההסתדרות הרפוא

כי עובדי  המדורגי  בדירוג הרופאי  , ר קובעת" בתקשי27.512פסקה ). י" הר להל  (בישראל 
 שפרס  מינהל 05/2003' יבצעו כוננויות מתוכננות בהתא  ובכפו# לכללי  המפורטי  בחוזר מס

חובות הרופא "שעניינו , ) חוזר מינהל הרפואה להל   (2003הרפואה במשרד הבריאות בינואר 
היא מצב ) כוננות מתוכננת או כוננות מיוחדת" (כוננות רופא", על פי חוזר מינהל הרפואה". הכונ 

א  , להיות מוכ  להתייצב ביחידתו שלא בשעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו, שבו נדרש רופא
מש  הכוננות של רופא כונ  . יוזעק לש  על ידי רופא תור  על מנת לטפל ולייע- בעניי  מטופלי  

 . הוא מסיו  שעות העבודה הרגילות ביו  הכוננות ועד לתחילת יו  העבודה שלאחריו
__________________ 

סוגיות בסדרי מינהל של "בפרק ,  ראו בדוח שנתי זה הפעלת כוננויות בבתי חולי  ממשלתיי  לעניי    10
 .371' עמ, "בתי חולי 
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ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÔÂÈÓ‰ È¯„Á·Â ˙Â˜ÏÁÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰11 ˙ÂÓ˘ ˙‡ ÌÈÓ˘Â¯ ÔÈ‡ 

 ÌÈ  ÂÎ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰)˙  ÎÂ˙Ó ˙Â  ÂÎ· ( ˙Â·˜Ú· ˙Â  ÂÎ‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ÌÈ·ˆÈÈ˙Ó‰
· ¯Á‡ Ì¯Â‚Ó Â‡ Ô¯Â˙‰ ‡ÙÂ¯‰Ó ‰ÈÈ ÙÌ‡Â· ÔÓÊ ˙‡Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· . ˙Â  ÂÎ ˙Ú· ÌÏÂ‡Â

 ‰ÏÈÚÙ-‰‡È¯˜ ˙Â·˜Ú· ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ‡· Ô ÂÎ‰ ‡ÙÂ¯‰ ¯˘‡Î  , ‡Â‰˘ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰Â
 ÈˆÁÂ ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó  ˜ÙÒÓ- Ì‚ ÏÂÙÈË‰ ˙Â‰ÓÂ ÏÙÂËÓ‰ Ì˘ ÏÚ ÛÒÂ  ÌÈÓ˘Â¯ 

Â‡Â· ÔÓÊ ˙‡Â ‡ÙÂ¯‰ Ì˘ ˙‡ ,ÔÂÂÈÎ ,¯‡Ó ¯˙ÂÈ ˙Î˘Ó ‰ ‰ÏÈÚÙ ˙Â  ÂÎ „Ú·˘ ˙ÂÚ˘ Ú·
ÛÒÂ  ÌÂÏ˘˙ Ï·˜Ó Ô ÂÎ‰ ÈˆÁÂ . 

מנהלי , במחלקה או ביחידה מקצועית עושי  רק רופאי  מומחי , כוננויות בחדר מיו , ככלל .2
מכסת הכוננויות המרבית החודשית של רופאי בית חולי  היא . מחלקה או מנהלי יחידה וסגניה 

יחידה ,מנהל מחלקה,  כוננויות46  ולי  סג  מנהל בית ח, 12 כוננויות66  מנהל בית חולי  : כלהל 
  ונוס! על כ  עד עשר כוננויות מתוכננות בחדר מיו  או במחלקה 13"על כוננויות "30  או מכו   

 .  כוננויות מתוכננות20ורופא מומחה עד 
כי הרופא הכונ  לא יעסוק בזמ  הכוננות בכל עבודה ,  נקבע2003בחוזר מינהל הרפואה מינואר 

Ï‡ "כי , ר נקבע"ג  בהוראות התקשי.  רה לעבודתו במוסד שבו הוא מבצע את הכוננותשאיננה קשו
„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ˙Â‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯ÙÏ ¯˙È‰ Ô˙ ÈÈ... 

˙ÂÈÂ ¯Â˙Â ˙Â  ÎÂ˙Ó ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÔÓÊ· ˙Â·¯Ï) "הדגשה אינה במקור.( 
 ˙Â  ÂÎ ˙Ú· ˜ÒÂÚ Ô ÂÎ ‡ÙÂ¯ ¯˘‡Î˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰ ˙È·· Â˙„Â·ÚÏ ‰¯Â˘˜ ‰ È‡˘ ‰„Â·Ú·

 ÌÈÏÂÁ‰-ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï ˙Â ÚÈ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ· ˘È „ÈÓ˙ ‡Ï „Á‡ „ˆÓ  ;¯Á‡ „ˆÓÂ , Ì‡
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰‡È¯˜Ï ‰ Ú  ‡Â‰ , Â ÓÊÂ‰˘ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·ÓÏ ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡

ÂÈÏ‡  . 
ÌÈ„Á‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÈÎ ‡ˆÓ  ‰˜È„··14È·‰ ‰Î¯Ú  Ì‰·˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ˙¯Â˜ , Ô‰

˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ï˘ Ô‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ,˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· Â‡ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· Â˜ÒÚ ,
ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·ÓÏ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÔÂ‚Î ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â  ÂÎ· ÂÈ‰˘ ˙Ú· . ÌÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ‡ÙÂ¯ ÌÈ Ó  ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ,˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰ Ó Ì‰·Â,ÌÈ ÂÎÓÂ ˙Â„ÈÁÈ .   
__________________ 

המרכז הרפואי ;  השומר תל , המרכז הרפואי המשולב על ש  חיי  שיבא: בתי החולי  שנבדקו ה   11
המרכז ; נהרייה, מערביבית החולי  לגליל ה; חדרה, המרכז הרפואי הלל יפה; צריפי , אס  הרופא

 . הרפואי קפל  של שירותי בריאות כללית
זכאי  לקבל תשלו  לפי מספר , בהיות  כונני  כל החודש, מנהל בית חולי  וסג  מנהל בית חולי   12

2+6   וסג  מנהל בית חולי  30*2+6  מנהל בית חולי  : כמפורט להל , הכוננויות המתוכננות לחודש
*20.  

תפקידו  . ויש לו אחריות כוללת על הנעשה במחלקה, "על כונ "יחידה או מכו  משמש ,מנהל מחלקה  13
על לסייע לרופא התור  ולרופא הכונ  כאשר ה  מתקשי  למלא את תפקיד  במהל' התורנות  של כונ 

 .וכאשר נדרשת מיומנות רפואית ייחודית,או הכוננות
פרקטיקה פרטית בזמ  שהיו כונני  בבתי החולי  עסקו ב, מבתי החולי  שנבדקו,  רופאי 39נמצא כי   14

המרכז ;  רופאי 7  השומר  תל, המרכז הרפואי המשולב על ש  חיי  שיבא: בהתא  לפירוט הבא
בית החולי  ;  רופאי 7  חדרה , המרכז הרפואי הלל יפה;  רופאי 11  צריפי  , הרפואי אס  הרופא

 .  רופאי 6  אי קפל  של שירותי בריאות כללית המרכז הרפו;  רופאי 8  נהרייה , לגליל המערבי



 91 כוננויות בשירות המדינה

   הווטרינריי  כוננויות הסכמיות בשירותי
השירותי  הווטרינרי  מהווי  יחידת סמ  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובמסגרתו פועל המכו  

.  רופאי  וטרינריי  בשירותי  הווטרינריי 106 תוספת כוננות הסכמית משולמת ל. הווטרינרי
כו  משרד מבקר המדינה בדק את סדרי הפעלת הכוננויות ההסכמיות שמבצעי  הרופאי  של המ

כמפורט , נבדקו סדרי ביצוע כוננויות על ידי בכירי  בשירותי  הווטרינריי , כמו כ ; הווטרינרי
  .להל 

 היעדר כללי  והוראות בעניי  כוננויות הרופאי  הווטרינריי 
ר הדנות "על כוננויות הסכמיות לרופאי  הווטרינריי  במשרד החקלאות חלות הוראות התקשי

מזמ  ,  וה  מקבלי  תשלו  בעד כוננות בהתא  לכללי  ונוסחאות שנקבעו,בעובדי  במגזר הרפואי
בהסכמי  קיבוציי  שחתמה המדינה ע  האיגודי  . בהסכמי השכר ע  האיגודי  המקצועיי , לזמ 

מכסות כוננויות לפי סוגי התפקידי  שממלאי  , בי  היתר,  נקבעו2001 1971המקצועיי  בשני  
  .ת המדינההרופאי  הווטרינריי  בשירו

חובות הרופא " בנושא 05/2003'  חוזר מס2003מינהל הרפואה של משרד הבריאות פרס  בינואר 
, )ר"התקשי(מבוססות על תקנות שירות המדינה "כי ההנחיות שבו , בי  היתר, בחוזר זה צוי ". הכונ 

ל וחוזרי מנהל למינה/חוזרי ס, חוזרי המנהל הכללי, הסכמי  קיבוציי  ע  הסתדרות הרופאי 
הוראות החוזר בעניי  חובות הרופא הכונ  חלי  על רופאי משרד הבריאות ". מינהל הרפואה

 . המבצעי  כוננות בבתי החולי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰ ÓÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ËÂ ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó˘ ˙ÂÈÁ ‰ Ì‚ ÂÓÒ¯ÙÈ ÂÓÚËÓ ÈÓ Â‡ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ È¯ È¯
Ô ÂÎ ,‰Ê ÏÏÎ·Â :Ô ÂÎ È¯ È¯ËÂ ‡ÙÂ¯ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Â ˙Â  ÂÎ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰.  

 ביצוע ודיווח על כוננויות הרופאי  הווטרינריי , סדרי תכנו 
שה  הוראות ייחודיות לעניי  ביצוע , ר בכלל והוראות משרד החקלאות בפרט"הוראות התקשי

על כ  על הנהלת השירותי  הווטרינריי  ; אינ  מפורטות דיי , ריי כוננויות על ידי הרופאי  הווטרינ
של כוננויות הרופאי  , ר ככל שה  רלוונטיות לסדרי התכנו "לפעול לפי הוראות התקשי

 .ביצוע  והדיווח עליה , הווטרינריי 
‡ˆÓ  ‰˜È„·· , ÌÈ Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎÏ ÔÂ Î˙‰ È¯„ÒÏ ‰ÓÂ„· ÈÎ

Ï‰ Ó Ì‚ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ˙È Î˙ ÍÂ¯ÚÏ Â‚‰  ‡Ï È¯ È¯ËÂÂ‰ ÔÂÎÓ‰Â ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È·‰ÏÂ. 

 ÔÓÂÈ ÏÂ‰È  ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘· ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
ÌÈ  ÂÎÏ ÌÈÚÂ¯È‡ ,¯ÂÓ‡Î .¯ Â˘¯„  Ì‰·˘ ÌÈÓÚÙ‰ ¯ÙÒÓÏ ¯Á‡ ÌÂ˘È¯ ‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚ ÌÈ‡ÙÂ

 ˙ÂÈ ÂÈÁ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ˙ Ó ÏÚ ˙Â  ÂÎ‰ ÚÂˆÈ· ˙¯‚ÒÓ· ˙Â‡È¯˜Ï ˙Â ÚÈ‰Ï ‰Ï‡
˙Â  ÂÎ‰ . 
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ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ  , ˙Â  ÂÎ· ÂÈ‰ Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈÓÈ‰ ˙‡ ÌÈÓ˘Â¯ Ì È‡ ÌÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰

˘  È„È ÏÚ ˘¯„ ˘ ÈÙÎ ˙ÂÁÎÂ ‰ ˙ÂÁÂ„·"Ì , ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó ÌÈÁÂÂ„Ó Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ‡Ï‡
ÓÂ È¯ È¯ËÂÂ‰ Ì˙Â‡ÎÊ ÏÚ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÏÁÓÏ ÌÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰ 

˙ÂÈÂ  ÂÎÏ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ .È¯ È¯ËÂÂ‰ ÔÂÎÓ‰ È„·ÂÚ ˙ÂÓ˘ ÔÈ· , ¯˘‡Ó˘ ÌÈÒÙË· ÌÈÓÂ˘¯‰
È¯ È¯ËÂÂ‰ ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó ,ÂÏ˘ ÂÓ˘ Ì‚ ÏÏÎ  . 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‰Â ‰ , ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÂÓˆÚÏ ¯˘‡ÓÂ ÁÂÂ„Ó ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó ÂÈÙÏÂ
„·˙ÂÁÎÂ ‰ ˙ÂÁÂ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ , ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÏ‰ Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â

È¯ È¯ËÂÂ‰ ,ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰ Ó È¯˜ ,˙Â  ÂÎ‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ¯˘‡È . 
 Ì È ˙ Â ¯ È ˘ ·  Ì È ¯ È Î · ‰  Ï ˘  ˙ Â È Â   Â Î ‰  Û ˜ È ‰  ˙ Ï „ ‚ ‰  È ¯ „ Ò

Ì È È ¯  È ¯ Ë Â Â , 2001ת אשר צורפה להסכ  הקיבוצי משנ, על פי טבלת מכסת הכוננויות :‰
מנהל המכו  : שלושת העובדי  הבכירי  של השירותי  הווטרינריי  יהיו זכאי  למכסות האלה

 כוננויות בחודש ומנהל השירותי  הווטרינריי  19.3  הווטרינרי וסג  מנהל השירותי  הווטרינריי  
 . כוננויות בחודש29.5  

, 2002בפברואר , הסכ  הקיבוציכי חמישה חודשי  אחרי חתימת ה, על פי המסמכי  עולה, מנגד
לאשר הגדלת מכסות הכוננויות לשלושת העובדי  הבכירי  של , החליט הממונה על השכר לשעבר

 כוננויות לחודש לסג  מנהל 28.3 בעקבות החלטה זו הגיע היק! הכוננות ל. השירות הווטרינרי
 למנהל השירותי   כוננויות לחודש43.5 ול, השירות הווטרינרי ולמנהל המכו  הווטרינרי

 . הווטרינריי 
1. ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Â‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ·Â¯· ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ÈÎ30 

 Â‡31 , ˙˙Ï ¯·Ú˘Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰43.5 Ï‰ ÓÏ ˘„ÂÁ· ˙Â  ÂÎ ÈÓÈ 
˙Â¯È·Ò‰ È Á·Ó· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ . 

2.  ˙ÂÈÂ  ÂÎ ˙ÒÎÓ ¯Â˘È‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ì‚ Ï˘ Û˜È‰·28.3 Ï‰ Ó Ô‚ÒÏ ˙ÂÈ˘„ÂÁ ˙ÂÈÂ  ÂÎ 
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙‚¯ÂÁ È¯ È¯ËÂÂ‰ ÔÂÎÓ‰ Ï‰ ÓÏÂ ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰

˙Â¯È·Ò‰ ÌÁ˙ÓÓ ;˙‡ÊÂ , ÈÏÚ· ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÚˆ·Ó ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎÏ ÛÒÂ ·˘ ¯Á‡Ó
˙·˘ È¯Â˜È· Ì‚Â ˙ÂÈÂ ¯Â˙ Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ . 

3. Î˘‰ È‡ ˙ Ï˘ Ì Â‚ÈÚ ÁÎÂ Ï¯ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ˙Â‡¯Â‰·
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„Â‚È‡‰ ÔÈ·Ï ‰ È„Ó‰ ÔÈ· ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ , ÒÈÒ· ÏÚ ¯Â¯· ‡Ï

 ÌÎÒ‰‰Ó ‰‚È¯Á· ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ˙ÒÎÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ¯·Ú˘Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ËÈÏÁ‰ ‰Ó
ÈˆÂ·È˜‰. 

אישור זה נית  "כי , ה על השכר הסביר המשנה לממונ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
... לאייש את התפקידי  האמורי ] שירותי  וטרינריי [ט "בנסיבות מיוחדות על מנת לאפשר לשו

הוביל למסקנה כי נכו  לאשר , הקושי האמור. היה קושי לאייש את שלוש המשרות האמורות
עוד ציי  ". הקיבוצימספר כוננויות רב יותר מזה שנקבע בהסכ  , לעובדי  הממלאי  משרות אלו

בבוא המדינה כמעסיק לתת מענה לדרישות להגדלת "כי , המשנה לממונה על השכר במכתבו
לאור צרכי , כאשר לצד שכרו הרגיל הוא זכאי ג  לתשלו  בעד כוננות, התגמול שעובד פלוני מקבל

העבודה הא  להגדיל את התמורה בעד : כגו , כי אז עומדת לרשותה קשת של אפשרויות, המערכת
אי  בהכרח ... הרגילה או הא  להגדיל את התמורה בעד רכיב כוננות שהינו רכיב של עבודה נוספת

הלימה מוחלטת בי  היק! הכוננויות הנדרש מעובד פלוני לבי  מספר הכוננויות לפיו מחושב 
 ". התשלו  בגי  כוננות זו
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÂÓ‚˙Ï ÈÏÎÎ ˙Â  ÂÎ ˙ÙÒÂ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎÌÈ„·ÂÚ Ï , ¯·ÚÓ
˘¯„ ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ Û˜È‰Ï ,˙Â  ÂÎ‰ ‰„ÚÂ  ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‡ÈËÁÓÂ ÏÂÒÙ , ‡È·‰Ï ÏÂÏÚÂ

ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÚÈ·˙Ï .   
 כוננויות של עובדי מיכו  במשרדי הממשלה

סדרי התשלו  בעד כוננויות לעובדי מיכו  במשרדי הממשלה סוכמו בהסכ  שכר קיבוצי בי  
בי  , על פי הסכ  זה נקבעו; 2003העובדי  הכללית החדשה בדצמבר הממשלה לבי  הסתדרות 

 . מכסות כוננויות לפי סוגי התפקידי  שממלאי  עובדי יחידות המיכו  במשרדי הממשלה, היתר
 ‰ÓÂ„·Â Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ÔÂ Î˙Ï ‰ÓÂ„· ÈÎ ‡ˆÓ 

ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘· ˙ÂÈÂ  ÂÎÏ ,‰ Ó Ì‚˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Û‚‡ ÈÏ , „¯˘Ó·
 „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÔÈ· ‰˙Â‡ ÌÒ¯ÙÏÂ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ˙È Î˙ ÍÂ¯ÚÏ Â‚‰  ‡Ï ˙Â·Èˆ ·Â ‰ÁÂÂ¯‰

È˘˜˙‰ ˙‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡ÏÂ ÈË ÂÂÏ¯‰"˙Â  ÂÎ ÔÓÂÈ ÏÂ‰È  ÏÚ ‰Á Ó‰ ¯ . 
˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÁÎÂ  , ˙ÂÒÎÓ ˙ÚÈ·˜Ï ¯˜ÈÚ· ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ¯˘‡ Ï˘

ÔÚÂˆÈ· È¯„Ò ˙‡ Ë¯ÙÏ ÈÏ· ˙ÂÈÂ  ÂÎ , ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÏ‰ ‰ ÏÚÂ ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ ‰È‰
 ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ÔÂÎÈÓ‰ È„·ÂÚ ˙Â  ÂÎ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ˙‡ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎÏ Ë¯ÙÏÂ ÌÈÏ‰ 

Ô ÂÎ‰ ÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ .Ë¯ÙÏÂ ¯È„‚‰Ï ÌÈÏ‰ ‰ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È¯„Ò ˙‡ ,
 ÔÂ‚Î- ÂÎ‰ ÔÂ Î˙ È¯„Ò ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô˙‡·‰Â ˙ÂÈÂ  , ˙¯„‚‰Â

Ô ÂÎ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ;‰Ï‡ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ˙ÂˆÂÁ  ‰ÓÎ „Ú ˜Â„·Ï Ô˙È  ‡Ï ÁÂÂÈ„ ¯„ÚÈ‰· . 
¯ÂÓ‡Î ,È‡-È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ"ÔÂ Î˙ ¯·„· ¯ , ÁÈË·‰Ï ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ

¯ ˘ÂÓÈ˘ ‰· ‰˘ÚÈ ÈÎÂ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Í¯Âˆ‰ ˙Ú˘· Úˆ·˙˙ ˙Â  ÂÎ‰˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˜
ÍÎ· È˙Â‰ÓÂ È˘ÓÓ Í¯Âˆ ÌÈÈ˜.   

 סדרי הפעלת כוננויות ייעודיות
כגו  ,כוננות ייעודית היא העמדת עובדי  בכוננות ומת  תוספת כוננות לבעלי תפקידי  מסוימי 

בהתא  להוראות נציב שירות המדינה , קציני ביטחו  ומנהלי לשכות במשרדי הממשלה
 ). כוננות ייעודית  להל  (המתפרסמות מעת לעת 

 È„¯˘Ó· ‰Î˘Ï ÈÏ‰ Ó Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÈÂ  ÂÎÏ ÁÂÂÈ„‰Â ÔÂ Î˙‰ È¯„ÒÏ Ú‚Â · Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ÌÈ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÌÈÓÂ„‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ÌÈ„¯˘Ó· ÔÂÁËÈ·‰ È Èˆ˜ Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰

ÌÈÓ„Â˜‰.   
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 סדרי הפעלת כוננויות סטטוטוריות 

  דוגמת , ננות על פי הסדר הקבוע בחוק ותקנותיוכוננות סטטוטורית משמעה העמדת עובדי  בכו
 ).  כוננות סטטוטורית להל  (מער  כונני חומרי  מסוכני  במשרד להגנת הסביבה 

במשרד הראשי ובמחוזות ,  עובדי 63 במשרד להגנת הסביבה משולמת תוספת כוננות זו ל .1
על פי חוק ) ס"נני חומ כו להל  (המתפקדי  כממוני  על אירועי חומרי  מסוכני  , המשרד

בכלל  העובדי  במסגרת האג! , לעובדי  אלה).  החוק להל   (1993 ג"התשנ, החומרי  המסוכני 
ובי  יתר תפקידיה  ה  עוסקי  במניעת תקריות חומרי  , הוענקו סמכויות, לחומרי  מסוכני 

צעות מער  מת  מענה מקצועי בעת תקרית באמ: מסוכני  ומזעור השלכותיה  באמצעי  הבאי 
ולמת  , להערכת סיכוני , זיהוי וניטור החומרי  המסוכני , וצוותי  ייעודיי  האחראי  לגילוי

באג! חומרי  מסוכני  פועל מרכז . המלצות בנוגע לצעדי  שיש לנקוט ולשיקו  השטח הפגוע
 .15המידע ומבצעי  לחומרי  מסוכני 

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ò ¯·„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ‰ Â˘· ÈÎ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ˙ÏÚÙ‰ È¯„ ,
ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ˙ÂÈÓÎÒ‰Â ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ,ÓÂÁ ˙ÂÈÂ  ÂÎ ÔÂ Î˙" ÏÚ ÌÈ˘Ú  ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â Ò

È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ"¯. 
ס שלאחר שעות "בכל מחוז של המשרד להגנת הסביבה יש ניידת לטיפול באירועי חומ .2

ס "מופעלת ניידת לטיפול באירועי חומבנוס! לה  . העבודה הרגילות מופעלת על ידי שני כונני 
ההודעות על אירועי . ס באזור המרכז"במשרד הראשי שמתפקידה לתת גיבוי ועזרה לכונני החומ

 . ס מגיעות אל מרכז המידע והוא זה שמפעיל את הכונני  בהתא  לאזור שבו אירע האירוע"החומ
אול  למחוזות המשרד , מות החודשולכ  יש צור  בכונני  כל י, ס הינו רווי סיכוני "תחו  החומ

כמות , ע  זאת, כ  שהמחוזות יעמדו בדרישה של שני כונני  ביו ,  כוננויות לכל מחוז60הוקצו 
 .  ימי כוננות לעובד בחודש10  ימי הכוננות הוגבלה ל

 ÈÓÈÓ ˜ÏÁ·˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ  ÂÎ‰ „Á‡ Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ ˙Â¯„ÚÈ‰˘ ˘˘Á ˘È ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Ô ÂÎ ¯ÒÁÈ ˘„ÂÁ‰,ÍÎ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ˙Â·Èˆ ‰Â ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ  .  

✯  
 Á¯ÂÎ ‡È‰ ˙Â  ÂÎ Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ˆÂ·˜ Â‡ „·ÂÚ „ÈÓÚ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰

ÈÂÁÈ„ ÌÈÏ·ÂÒ Ì È‡˘ ‰ÏÂÚÙ ÈÓÂÁ˙·Â ‰„Â·Ú ÈÙ Ú· ˙Â‡ÈˆÓ‰ . ˙Â  ÂÎ‰ ÌÓÚÂ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙
¯„ÚÈ‰·˘ ˜Ê ÏÂ ÔÂÎÈÒ‰ Ï„Â‚Ï ÌÈ¯Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú Í¯ÂˆÎ˙Â  ÂÎ  ,ÔÂ‚Î : ÈÈÁ· ‰ÚÈ‚Ù

Ì„‡ ;˘ÂÎ¯· ‰ÚÈ‚Ù ;ÁÂ˙ÈÙÂ ¯˜ÁÓ Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰˙· ‰ÚÈ‚Ù ; ÌÈ¯ˆÂÓ·Â ÌÈ˙Â¯È˘· ‰ÚÈ‚Ù
ÌÈÈ ÂÈÁ ;˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ˜˙Ó Ï˘ ‰˙Â‡  ‰˜ÂÊÁ˙· ‰ÚÈ‚Ù ,˜Ê  Ì¯‚ÈÈ ÔÏÏ‚·˘ ˙ÂÏ˜˙· ÏÂÙÈËÂ . 

__________________ 
 , "מניעת אירועי חומרי  מסוכני "פרק , )È˙ ˘ ÁÂ„54 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2004 בעניי  זה ראו   15

 .53' ע
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¯ÎÈ  ˙Â  ÂÎ Í¯ÂˆÏ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙Î ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈÓÏ˘Ó˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Û˜È‰ , ˙Ú· ‰·
„ÚÈ‰È˘˜˙· ˙Ë¯ÂÙÓÂ ˙˘¯ÂÙÓ ‰¯„‚‰ ¯" Á ÂÓ‰ Ï˘ ¯"˙Â  ÂÎ" , ÌÈ¯Â¯· ÌÈ Á·Ó ¯„ÚÈ‰

Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ Â‡ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘· ‰„Â·Ú ¯˘‡Ï È˙ÓÂ ˙Â  ÂÎ ¯˘‡Ï ˘È È˙Ó ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÈ„ ,
ÈÂ‡¯ ÍÈÏ‰˙ ¯„ÚÈ‰Â ,˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÈÈ ·‰ Ï˘ „ÂÁ‡Â ÛÂ˜˘ , ÌÈ ·ÂÓ ÌÈÒÙË ÈÂÏÈÓ· ÍÂ¯Î‰

 ‰Â ÌÈ¯Â„Ò ÌÈ˜ÂÓÈ Â ÌÈ¯·Ò‰ ÌÈ˘¯Â„‰‰¯˜·Ï ÔÂ˙ , ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰˜È„·Ï- ÌÈ¯ˆÂÈ ‰Ï‡ ÏÎ 
˙ÈÏÂ‰È  ˙ÂÓÈÓÚ , ‡È‰ ‰˙‡ˆÂ˙˘- È„Ó ˙ÓÏÂ˘Ó‰ ‰ÚÂ·˜ ˙Â  ÂÎ ˙¯˘Â‡Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó 

˙Â  ÂÎ ˙Â˜È„ˆÓ Á¯Î‰· Ô È‡˘ ˙ÂÓÈ˘Ó ¯Â·Ú Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ ,˙ÂÓÈ˘Ó ˙ÙÒÂ˙ ÔÂ‚Î , ˙ÙÒÂ˙
˙ÙÒÂ  ‰„Â·ÚÂ ıÓ‡Ó . 

È˙Ï˘ÓÓ ‰ËÓ ÛÂ‚Î ˙Â·Èˆ ‰ ÏÚ , ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˘Â ‡‰ È·‡˘ÓÂ ,˙Â  ÂÎ È‰Ó ÈÏÂÚÙ˙ ÔÙÂ‡· ¯È„‚‰Ï ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ , È˙Ó

 ÌÈÈÙÂÏÁ‰ ÌÈÏÎ‰ Ì‰ ‰ÓÂ ˙ÏÚÙÂÓ ‡È‰- ˙ÂÏËÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˘ Ô˙ÓÂ Ú˙Ù ˙Â‡È¯˜ 
˙ÂÙÂÁ„ .˙Â˘ÚÏ ˘È ˙‡Ê ‰ÏÂÚÙ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÎÎ ˙Â  ÂÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁÈ˙Â ‰¯„‚‰ È„È ÏÚ È

ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ¯˜ÓÏ ÈÏÂ‰È  , Ì˙ÂÙÈÁ„ ˙Ó¯Â Ì‰È ÎÂ˙ ÈÙÏ- ÏÂÏÚ˘ ÔÂÎÈÒ Â‡ ˜Ê  „‚ Î 
Ì¯‚È‰Ï . 

 ÌÈÈ„ÂÁÈÈÂ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰  ¯È„‚È ˙ÂÈÂ  ÂÎ Í¯ÚÓ ÏÈÚÙÓ ¯˘‡ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ÏÎ˘ ÈÂ‡¯
˙ÂÈÂ  ÂÎ ÔÈÈ Ú· ,˙È Â‚¯‡‰ Â˙·È·Ò ˙‡Â ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ . È„¯˘Ó ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·

˙È˙ÙÂ˜˙ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰,˙Â  ÂÎ ÂÏÈÚÙ‰˘ ¯Á‡Ï  ,˙Â  ÂÎ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ Í˘Ó‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ,
 ‰ÏÚÙ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙Â  ÂÎ‰ ‰ÏÚÙÂ‰ Ì‰·˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ¯˜Á˙Ï Ì‚ ÂÓÎ

ÂÊ ,˙Â˘¯„ ‰ ˙Â¯˜·‰ ˙Á˙ ÏÎ‰Â. 
 ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯Â‡ÏÂ ˙ÂÈÂ  ÂÎ‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ¯Â‡Ï

˙ÂÈÂ  ÂÎ· ,˙‡ ÌˆÓˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÌÈÈÁ¯Î‰‰ ÌÈ¯˜ÓÏ ˜¯Â Í‡ ˙ÂÈÂ  ÂÎ· ˘ÂÓÈ˘‰  , ¯Á‡Ï
˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÁ· ˘ . Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˘¯„  ¯·„‰

‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ¯Î˘ ˙·Ë‰Î ˙ÂÈÂ  ÂÎ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙· ÌÈ˘Ó˙˘Ó.   



  


